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I.

Sprawy Krzyackie.

Kuchmeister obraa Witoda. — Zjazd w Grabiach nad Prosn.—
Plauen a Kuchmeister. — Miasta po stronie mistrza. — Jego plan

obrony. — Król zajmuje Niedzbork. — Przebieg wojny »godo-
wej«. — Król Zygmunt wzywa strony do zaprzestania wojny. —
Spustoszenia wojny. — Rozejm Brodnicki. — Sprawa Krzyacka
na soborze. — Zygmunt tajemnie przyrzeka pomoc Zakonowi. —
Przeduenie rozejmu. — Potwierdzenie jego w Inowrocawiu. —
Zjazd w Wielonie. — Rozejm. — Niepewno pokoju. — Papie
wysya legatów. — Ponowny zjazd w Wielonie. — Skargi na Za-

kon przed Zygmuntem. Legatów litterae testimoniales. — Jagiey
iezwzgldny kompromis w rce Zygmunta. — Wojna »odwrotna«

i rozejm. — Chytra polityka Zygmunta. — Przymierze Jagiey
z Erykiem duskim.

Upadek mistrza Plauena, dyszcego wojn, czy-

nicego wszelkie do niej przygotowania, powinien by
w rezultacie wywoa denia pokojowe w Zakonie.

Jeeli bowiem wemiemy na uwag, e Plauen upad

—

jak sami dostojnicy Zakonu stwierdzaj — w skutek

denia monego stronnictwa pokojowego wporód star-

szyzny Zakonu, e, jak to widzielimy, najciszym za-

rzutem zmuszajcym Plauena do zoenia godnoci by
wanie zarzut denia do wojny z Polsk, jeeli rzdy
Zakonu dostay si w rce przeciwników Plauena, a na

jego miejsce obrano mistrzem kierownika polityki zgo-

dy, Michaa Kiichmeister^a, natenczas logicznym wyni-

kiem tych faktów, powinno byo byc denie do po-

koju. Skoro tedy Zakon zgodzi si na wyrok budzi-
Wadjsaw JagieHo, T. II. 1
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ski i na egzekucy wyroku przez delegata króla rzymskie-

go Makr, którego Pauen zarówno posem jak i wykona-
wc wyroku uzna nie chcia, naleao naprawi ze i zgo-

dzi si na egzekucy. Jeeli Plauen, gwacc pokój, ka-

za niszczy pograniczne sioa ksicia Supcy, sprzymie-

rzeca i lennika króla, naleao powetowa krzywdy^
jeeli z powodu Plauena dcego do zamania pokoju
pomordowano i porabowano kupców polskich w Pru-

siech, natenczas naleao przynajmniej powróci mienie

dzieciom zrabowanych, jak si tego domaga napróno
król Polski K Wszake sama starszyzna w zawiadomie-

niu o zoeniu Plauena z godnoci, wyranie sobie y-
czya, eby król to zoenie uzna za usprawiedliwienie

Zakonu, który o deniach wojennych mistrza nie wie-

dzia i prosia zarazem, aby na granicach pastwa na-

kaza pokój przestrzega, jak to Zakon obecnie czyni.

Starszyzna wysaa wreszcie posów, komturów Bagi
i Ragnety do króla, bawicego na Litwie, z zarcze-

niem pokoju. Król za i Witod natychmiast po zoe-
niu mistrza nakazali ludziom swoim powstrzyma si
od wszelkich krzywd granicznych; posów przyjto go-

cinnie a kupcom obustronnym ubezpieczono wolny
handel a do umówionego na 24 kwietnia 1414 r. zjazdu.

Ju atoli w poselstwie starszyzny Zakonu, jak to

z instrukcyi jego widoczna, przebijaa si gboka nie-

ch do zachowania tych warunków pokoju, których

zamanie poczytano Plauenowi za win. Posowie pro-

si mieli o zjazdy a gdyby na to im zarzucono, e taki

zjazd jest zbyteczny wobec tego, e trwa wyrok króla

Zygmunta, natenczas mieli odpowiedzie, e o tern nic

nie wiedz, e jako posowie przedkadaj tylko pro-

b, jak to im polecono. Polecono te posom czyni
trudnoci co do wolnego handlu polskich i litewskich

» C. Vit. Nr. 556.

^ C. Vit. Nr. 566.
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kupców W Prusiech i domaga si dawnych dróg wo-

dnych Wis i Drwc dla kupców Zakonu.

Jeeli ju ta instrukcya wskazywaa na niebar-

dzo szczere pokojowe zamiary Zakonu, to nowo wy-

brany mistrz Micha Kiichmeister, dotychczasowy mar-

szaek Zakonu i znany nam sotys mudzi, zaraz na

pocztku tych rzdów hardo stawi si Witoldowi. Je-

szcze za Plauena przyaresztowano towary kupców li-

tewskich w Prusiech, których oddania domaga si Wi-

told. Kiichmeister usprawiedliwia zarzdzenie swego

poprzednika tem, e ksi duny jest Zakonowi ty-

sic grzywien (jeszcze z 1390 r., kiedy to by zbiegiem

u Zakonu) i prosi o odoenie tej sprawy do przyszego

zjazdu. Oczywicie bya to obraza dumnego ksicia

i Witold natychmiast wyrzuca mistrzowi, e ton jego

listu niezgodnym by z tonem pisma, które Zakon po

zoeniu Plauena z godnoci mistrza nadesa. Kiich-

meister w odpowiedzi, jakkolwiek przeprasza, e nie

myla o obrazie, to jednak wskaza, e list duny
ksicia znajduje si dotd w skarbcu Zakonu i.

Jeszcze bardziej okaza tak Mistrz jak z nim cay
Zakon niech do pokoju na zjedzie w Grabiach nad

Prosn 25 kwietnia 1414 r. Na dania polskie co do

ustpienia Pomorza, ziemi Chemiskiej i Michaowskiej,

co do odszkodowa królowi; ksiciu Supcy, biskupowi

Wocawskiemu, ksitom Mazowieckim, odpowiadaj
Krzyacy odmownie, a natomiast, jakby dla tem wi-
kszej obrazy Witolda, owiadczaj, i nie oni s po-

wodem amania traktatu, lecz e zamano je zdrad
na mudzi w 1409 r. Natenczas to król Jagieo, wi-

dzc zaostrzone wzajemne niechci i pragnc je osobi-

stem wmieszaniem si przytumi, zada osobistej roz-

mowy z Kiichmeistrem. Stao si to wbrew woli wszy-

stkich obecnych ksit — panów, biskupów i caej ra-

1 Cod. Yit. Nr. 574 list W. M. z 22 marca 1414.
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dy. — Król jednak postawi na swojem. »Mistrzu« —
rzek do Kiiclimeistra — »wyrzdzi mi Zakon szkod
i przybyem tutaj zaatwi spraw, gdy ju i stare

baby urgaj mi, e nie dam zadouczynienia i nie

mszcz si na Zakonie«. Na to mistrz odrzek: »Boli to

nas i nasz kraj, lecz co poprzednik uczyni, to zdziaa
bez wiedzy i woli Zakonu, dlatego bagam Ci królu

o moliwy ukad«. »Porad-e mi mistrzu sam, w jaki

sposób mógbym to uczyni* — odrzek król, — » wszak-

e miaem z Zakonem niejeden ukad, a nigdy go nie

dotrzymano ^«. Na to dawny sotys mudzi pocz roz-

prawia o zdradzie mudzi, e ona wszystkiego przy-

czyn. Wyrzuca te póniej Witod mistrzowi, e on

widocznie szydzi sobie z króla- podczas gdy Kiich-

meister usiowa wzbudzi niech do Witolda, poróni
zgodnie idcych ksit, które to zamiary w sprze-

cznoci byy z rzekomem deniem jego do pokoju.

Gdybymy nie posiadali innych wiadectw, jak

tylko wyej wspomniane, a pochodzce wycznie ze

strony samego Zakonu, to ju te same wystarczaj jako

doAvód, e Zakon pomimo usunicia Plauena za jego

wojenne denia, sam nie myla o pokoju. Jaka przy-

czyna tej sprzecznoci? Nie podobna jej inaczej roz-

wiza, jak tylko przypuszczeniem, e tak Plauen jak

i jego nastpca dziaali nie z wasnej inicyatywy i woli,

lecz e byli wprost narzdziem kogo trzeciego. Co do

Plauena, to wszake jasnem jest, e da si uy za

narzdzie królowi Zygmuntowi, który go skoni obie-

tnicami pomocy, planami podziau Polski, sowem ca-

ym arsenaem rodków, jakim zwyk by szafowa Zy-

gmunt. On bowiem podwójne, jak wiemy, uzyska z tych

podburza wojennych korzyci: zabezpieczy pokój W-
grom, które chcia opuci, a powtóre wydoby tak od

» C. Vit. Nr. 582.

* em wart gewand czum gespotte. C. Vit. p. 293.
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Zakonu jak i od Polski potrzebne fundusze na podró
na koronacy niemieck a potem do Konstancyi. Bene>

dykt Makra dziaalnoci sw komisarsk zasania jego

prawdziwe intencye przed Jagie i Witoldem. Teraz

pooenie si zmienio: Zakon znowu by wprost du-
nikiem króla, gdy naby ostatecznie zastawem Now
Marchi, któr ju Polska miaa obj. Plauen musia
upa, gdy zanadto otwarcie budowa pocz na za-

chtach Zygmunta, a nawet dziaa przeciwko królowi

Zygmuntowi. Jego nastpca by owym, z którym Zy-

gmunt przeprowadza rokowania o Now Marchi, wro-

giem Witolda, a tem samem we wszystkiem obiecywa
powolno yczeniom króla Zygmunta wiksz, anieli

j dawa energiczny Plauen. Zakon by teraz wprost

narzdziem króla Zygmunta i to przez powolnego roz-

kazom królewskim Kiichmeistra, który dawszy si \ij6

do strcenia mistrza, sam wstpuje w potpiane lady
poprzednika, i dy do wojny, wbrew ywotnym in-

teresom Zakonu ; z podeptaniem zasad jego posan-

nictwa dziejowego.

Doda naley, e Kiichmeister, objwszy rzdy nad
krajem do wojny przygotowanym, a nawet w czasie

wojny ju zwyciskiej, ile e Polacy na Mazowszu nie

byli przygotowani do wojny i wcale nie stawili oporu,

majc zaprawione wojska zacine, które jako marsza-

ek z wyprawy odwoa kaza wbrew woli mistrza

Plauen a, mia teraz po zjedzie w Grabiach opinie pru-

skich miast za sob. Zmiana ta opinii na rzecz Kiich-

meistra nastpia wskutek podniesionych przez króla

pretensyi do zwrotu Pomorskiej, Chemiskiej i Micha-

owskiej ziemi tudzie Sudawii, danych jako wyna-
grodzenie za spalenie 50 wsi na Pomorzu, za zburzenie

miasta Kamienia, nalecego do arcybiskupstwa Gnie-

nieskiego, za spustoszenie Mazowsza, niszczonego
przez wojska zakonne przez przeszo dwa tygodni',

wreszcie jako odszkodowanie za dwukrotne powoywa-
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nie zacinych pod bro przez króla. Jak atwo zro-

zumie, wanie przez t odmow odstpienia teryto-

ryów, danych przez przeciwników, pozyska Kiich-

meister dla sprawy Zakonu miasta, dobrze ju do wojny

uzbrojone i przygotowane, które te na zaalenia króla

przed wojn do nich rozesane, odpowiaday z obron
sprawy Zakonu ^ Naley jednak i tutaj zaznaczy, e
szlachta, a zwaszcza chemiska, odwracaa si od woj-

ny, a nawet wprost nie chciaa walczy z Polakami 2.

Stosownie do tego rozdziau opinii publicznej na dwa
obozy, postanowiono te obron. Kiichmeister postano-

wi w dobrze zaopatrzonych miastach i zamkach wy-

trzyma nieprzyjacielski najazd wojsk, które zniszczy

zamierzy godem; spali bowiem i zniszczy rozkaza
wszystko po drodze gównego ich pochodu. Nadto po-

stanowi równoczenie najazdami nawiedzi ssiednie

ziemie nieprzyjacielskie.

Wobec przemagajcych si króla Jagiey i wojska,

które bardziej do otwartej bitwy anieli do oble
byo sposobne, plan Kiichmeistra by wcale odpowie-

dni. Król bowiem wyruszy przed poow lipca 1414 r.

z Wolborza z ogromn potg, byy w wojsku jego

posiki i chorgwie omiu ksit, a gdy 17 lipca prze-

szy wojska przez Wis pod Zakroczymiem i poczono
si z posikami litewskimi, wród których byo kilka

tysicy Tatarów, z wojskami Ziemowita i Janusza Mazo-

wieckiego, wówczas miano potg wiksz, anieli przed

czterema laty w czasie wojny wielkiej. Pochód skiero-

wano na Niedzbork, który po omiu dniach si podda.
Jeszcze przed zdobyciem mistrz przez ksicia Minie-
skiego ofiarowa warunki pokoju, i przyrzeka odst-
pienie ziemi Chemiskiej, Michaowskiej i Nieszawy

1 Raczyski C. d. Litt. 180, 183—7. Odpowied stanów z 7

lipca 1414 roku w Toeppena Acten der Standetage Preussens I p. 249.

2 Acten der Standetage Pr. I. N. 196.
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byleby zamek Nieszawski zburzono. Król atoli tutaj jak

póniej pod Braunsbergiem odmówi, a cakiem bezo-

wocn bya groba mistrza do lskich ksit zwró-

cona, by odstpili króla, gdy inaczej ich oskary przed

wiatem o czno z poganami. Od Niedzborka w kie-

runku ku Olsztynkowi wszystkie woci i myny byy
popalone, tak e dopiero pod Olsztynkiem, który ró-

wnie si podda, rozkaza król pi dni zatrzyma si
obozem, aby zaopatrzy wojsko w ywno. Guttstadt

spaliy przednie strae polskie; 15 sierpnia stan król

obozem pod Heilsbergiem, skd zaodze poszczcio
si uskuteczni kilka wypadów na oblegajcych. Na
proby Jana biskupa Warmiskiego król odstpi od

oblenia i posun si ku Kluczborkowi, ju przedtem

przez przednie strae zdobytemu, i stan obozem, roz-

puszczajc rycerstwo szeroko dla spiowania wojska.

Szeroko spustoszono kraj cay, rabujc i palc, czego

jeszcze nie spalili sami Krzyacy. Co prawda Kuch-

meister wzi odwet za to niszczenie i kaza zniszczy

Krain i powiaty nad Noteci, dalej kraj za Bydgosz-

cz a do Sulca nad Wis, podczas gdy piraci morscy,

wzici na od przez Zakon, niszczyli kraj powyej To-

runia pooony, skd i Dobrzysk ziemi zniszczono.

Z Brodnicy czyni Krzyacy napady niszczce w kie-

runku Rypnicy a Inflanckie posiki niszcz Kujawy.

Król przeszed tymczasem z wojskiem Pasarg i

podstpi pod Holland, skd Krzyacy wypadli, zgro-

mili litewskie oddziay i wzili troch jeca, pomidzy
innymi Butryma. I znowu musia król rozpuszcza cho-

rgwie dla spiowania armii, tak e a pod Frauen-

burg nad Hafem si zapuszczano. Wszdy jednak zna-

lazy królewskie wojska wszystko niemal zniszczone

—

król odstpi od oblenia i wyruszy pod Elblg. W po-

bliu miasta stan obozem, rozpuciwszy oddziay,

które po okolicy rozniosy spustoszenia. Wyruszono pod

Dzierzgo, ten atoli znaleziono opustoszony, taksamo
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Riesenburg czyli Prabuty; zamek zdobyty by przedtem

przez Zygmunta Korybuta i rozwalony.

Dopiero Bischofswerder cinito obleniem i zdo-

byto. Król zamierza std pody na Chemno i To-

ru i zdoby oba te miasta, atoli da si uwie pod-

stpowi komtura Brodnicy i wyruszywszy przeciw nie-

mu cisn zamek jakote i miasto obleniem. Tutaj

atoli oblenie poczo si przewleka: zamek mia siln

i dzieln zaog, wród wojska polskiego skutkiem

braku chleba powstaa zaraliwa biegunka. Zaraza

sprzta wojska wicej, anieli go pada od kul nieprzy-

jacielskich, gód i mór czyni wiksze spustoszenia,

anieli wojna sama — Krzyacy bowiem starannie u-

nikali spotkania.

Jeszcze przed wojn czyni król Zygmunt stara-

nia celem zapobieenia jej wybuchowi. Byy one atoli

tak niedbale kierowane, e widocznem byo, i waci-
wie Zygmuntowi wcale nie zaleao na zahamowaniu
wojny. Pod Kluczborkiem przysany przez króla Zy-

gmunta arcybiskup ryski Jan Wallenrod z kilkoma

komturami prosi króla o pokój dla Zakonu, atoli nie

podawano takich warunków, któreby zwyciski król

móg przyj. Jedyne, co uskuteczni król Zygmunt,
byo to, i zapozwa strony przed sd, który z jego

ramienia zbada mia pod przewodnictwem arcybisku-

pa ostrzyhomskiego sprawy polsko -pruskie i zako-
czy je wyrokiem. Zreszt otrzyma król Zygmunt od
mistrza sprawozdanie o przebiegu wojny i prob o ra-

tunek. Z pocztkiem wrzenia uspokaja zatrwoonego
mistrza, e zada od króla Polski odstpienia od wojny
z Zakonem i oddania sprawy pod rozstrzygnicie so-

boru ^ co ju przedtem Jan palatyn Renu królowi Ja-

gielle doradzaa Nuncyusza apostolskiego, który ró-

1 Daniowicz VI Nr. 1070.

2 Raczyski C. d. Lit. 187—188.
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wnie z takieme naleganiem odstpienia od wojny przy-

by do Polski — by nim Gwiller biskup Lozaski —
zatrzymano nieco w kraju i dopiero kiedy mór pocz
dziesitkowa wojska, dopuszczono pod Brodnic do

króla. Zaraz te na dniu 7 padziernika zawar król

dwuletni rozejm z Zakonem, zoy przyrzeczenie, e
skada kompromis w rce papiea, króla Zygmunta

i soboru i na orzeczeniu ich poprzestanie \ Zyskano je-

dynie zamek Jasieniec, na którego wydanie zgodzili si
Krzyacy 2. Jedni wyniszczyli drugich i zrujnowali —
opowiada o tej wojnie urzdowy historyograf Zakonu ^

Atoli to, co mówi o swym kraju, a co jest echem roz-

maitych wspóczesnych relacyi zakonnych, wiadczy, e
istotnie spustoszenia w obu wojn nawiedzonych kra-

jach byy olbrzymie i e jak pisano »nie tak atwo
przyjdzie si podwign z klski «. Tylko, e gdy w Pol-

sce terytory a objte wojn byy bardzo mae, w Pru-

siech natomiast cae niemal Zachodnie Prusy i to naj-

ludniejsze czci objte byy poarem, który takie zgli-

szcza za sob pozostawi, e na mil pi od drogi po-

chodu na prawo i na lewo wszystko do ziemi byo
nagie, wiecio pustkowiem, zgliszczami^. Na nieszcz-

cie przyszed rok godu, droyzna bya niesychan,

strata Prus nieobliczon. Zaiste móg aowa i mistrz

i niejeden z jego rady, e dali si skusi do wojny.

Srogoó i brak ludzkoci, z jak walczono, bya tak

wielk, e ksita lscy proponowali mistrzowi, ae-
by upewni króla i Witolda, e w czasie wojny nie b-
dzie uprowadza dzieci i niewiast w niewol, a naten-

czas oni wstawi si za nim u króla-

1 Kompromis ze strony mistrza C. Vit. N. 601, ze strony

króla C. ep. II, Nr. 56.

' C. Vit. N. 598.

3 Posilge p. 344.

* Bunge V, N. 1984 c. 37.

' Cod. Vit. N. 595.
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Sprawa tedy sporów i wzajemnych krzywd i pre-

tensyi bya odesan do papiea, króla Zygmunta i do so-

boru. Co do papiea, to jakkolwiek Jan XXIII, jak to wi-

dzielimy, stara si przeszkodzi wojnie przez wysa-
nie legata, jednake okazywa równoczenie dowodnie,

e sprzyja Polsce. On to wszake teraz po zawarciu

rozejmu zniós przywileje Zakonu, o ile one odnosiy
si do terytoryów i poddanych króla i WitodaS on
nada równoczenie królowi obszerne prawa patronatu

co do pewnych w Polsce kocioów 2, on wreszcie pier-

wszy, co póniej, jak zobaczymy, Marcin V wykona,
ustanowi króla Jagie wikaryuszem dla Nowogrodu
i Pskowa i dla innych ziemi pogranicznych. Take do
soboru posiada król pene zaufanie jako do zgromadze-
nia, na które wysya najwyszych dostojników ducho-

wnych. A i z królem Zygmuntem pozostawa Jagieo
w sojuszu, wprawdzie bardziej dla Zygmunta korzy-

stnym anieli dla Polski, ale wanie dla tego samego
musia Zygmunt oszczdza króla Jagie, ile e po-

parcia jego potrzebowa nietylko na Wgrzech, ale

nadto na samym soborze przy swych staraniach o re-

formy niezbdne dla usunicia schizmy w kociele.

I istotnie król Zygmunt w jak najlepszych pozo-

stawa stosunkach na Konstancyjskim soborze tak z kró-

lem Jagie, którego obsypywa pochlebstwami i pro-

bami rozmaitemi, jakote z tego poselstwem, które

te w sprawie polsko-krzyackiej na królu rzymskim
gównie budowao nadzieje zwycistwa. We dwa mie-

sice po zoeniu z godnoci Jana XXITI, wprost o-

wiadcza polskie poselstwo, e we wszystkich sprawach
de alto et de basso chc pozosta przy królu Rzym-
skim 2. By to dowód zaufania, wiadczcy, e król Zy-

gmunt zdoa wpywem swym podbi i zawojowa po-

1 C. epist. II. Nr. 57.

2 Piekosiski: Cod. ecc. cat. Crac. II, Nr- 557.

3 Cod. ep. Vit
, p. 324.
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sów, tak jak on gównie zwolenników koncyliaryzmu,

poród któryci zreszt adnego wybitnego a prakty-

cznego nie byo dyplomaty.

Zygmunt tymczasem, jakkolwiek schlebia posel-

stwu polskiemu, okazywa takie same a nawet wyra-

niejsze jeszcze pochlebstwa stronie przeciwnej. I tak

np. jeszcze Plauena obdarzy on orzeczeniem, by nikt

z tych dobrowolnych zacinych, którzy brali udzia
w wojnie wielkiej, nie way si da za to wynagro-

dzenia od Zakonu 1; w rok póniej potwierdzi na pro-b Deutschmeistra Konrada- von Egloffstein wszystkie

przywileje Zakonu ^ co znaczyo wyranie, e bierze

w obron spraw Zakonu. Przed wybuchem wojny z r.

1414 wezwa wprawdzie Zygmunt Kiichmeistra do

unikania wszelkimi rodkami wojny z królem Polski,

ale równoczenie w tyme samym duchu pisa i do

króla Jagiey^; natomiast na woania o ratunek i po-

moc mia sowa wspóczucia dla mistrza z powodu gwa-
tów dokonywanych przez Polaków w krajach Zakonu
i wzywa do wysania posów do Konstancyi na sobór,

na którym i sprawa polsko-pruska miaa by zaatwio-

n^. Realniejsze znaczenie miao ponowne rozporzdze-

nie króla po tej drugiej wojnie wydane ^ by nikt z za-

cinych nie zamówionych przez Zakon, którzy dobro-

wolnie wzili udzia w wojnie polskiej, nie way si
dopomina o od u Zakonu i to pod grob nieaski

królewskiej.

Doda naley, e wspomnianego Deutschmeistra

Konrada von Egloffstein wysa król Zygmunt jeszcze

w pocztkach 1415 r. do Malborga w tajnem poselstwie.

1 Altmann 1, 48.

3 Ib. 80.

3 Ib. 62.

* DRT. VII, 270 i Altmann I, 76.

6 27 lutego 1415 r. Altmann p. 91.
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Zdaje si, e owocem tych porozumiewa, w czasie

kiedyto Zygmunt puci w zastaw Fryderykowi bur^

grabiemu Norymbergii Star Marchi, w sumie 400 ty-

sicy z. wg., a wic kiedyto do wielkiej swej podróy
na zachód, do Narbony, Parya, Londynu, potrzebo-

wa gotówki, bya nowa aska dla Zakonu, udzielona

na dniu 16 lipca 1415 r. Na podstawie tajnego doku-

mentu \ obieca Zygmunt na proby Zakonu rozstrzy-

gn spory polsko -krzyackie po myli i na korzy
Zakonu. Gdyby za Zakon pomimo pokornego odda-

nia swej sprawy w rce soboru i króla Zygmunta, zo-

sta napadnity przez króla Jagie lub Witolda, na-

tenczas Zygmunt obieca ornie wesprze mistrza

w walce. Wanie kiedy wydawano ten tajny dokument
przez Zakon, rozeszy si po Konstancyi oczerniajce

króla Jagie wieci, jakoby najazd wspóczesny Ma-
homeda I na Boni i Sawoni by spowodowany przez

podburzenia króla tudzie Witolda.

Znajc tre wspomnianego wyej tajnego aktu,

przed kilkunastu laty publikowanego, posiadamy dzi-

siaj klucz do odgadnienia tej polityki krtej, wahaj-
cej si, zwlekajcej, penej pochlebstw i kadzida dla

króla Jagiey, jak od przyjazdu do Konstancyi a do
czasu wyroku wrocawskiego widzimy u króla Zygmunta.
Sprawy nie wypuszcza on ze swych rk wcale, prze-

ciwnie stara si j jeszcze silniej uj, jeszcze dobitniej

na ni wpywa, nie zraajc adnej ze stron, aby osta-

teczn decyzy w czasie stosownym dla siebie zacho-

wa. Tymczasem szo o niedopuszczenie do wojny, mo-
gcej si dla Zakonu fatalniej skoczy anieli wojna
godowa z 1414 r. Zadanie byo o tyle atwiejsze, e
Zakon wyniszczony ze rodków materyalnych, walczcy
z godem srocym si okrutnie w kraju, z morow za-

* Das war der heymliche briff napisane jest in dorso
tego dokumentu publikowanego w Cod. ep. II, N. 60.
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raz — tak, e samych czonków Zakonu spora wy-
mara liczba — wreszcie z droyzn niesycian \ mu-
sia sobie radzie biciem zej monety, co pocigno za

sob wielkie zuboenie kraju, niepokoje i rozruchy \

Sam tedy Zakon pragn pokoju. Kiichmeister czyni
królowi Jagielle propozycye zjazdu, w sprawie wy-

miany jeców, w sprawie ustalenia swobodnego han-

dlu, co bardziej on, wróg Witolda jeszcze z czasów
mudzkiej zdrady, zblia si do w. ksicia, zapewnia
kupcom litewskim bezpieczny handel w Prusiech, przy-

rzeka dostawi na terminy umówione jeców wojen-

nych, prosi o zwok w dostawieniu wród tysicznych

przeprosze 3, wysya wreszcie mistrza Inflanckiego ce-

lem ukadów do Trok. Tu 13 czerwca 1415 uoono
zjazd króla i Witolda z jednej a mistrza z drugiej

strony, za rok odby si majcy, celem zawarcia zgody,

ewentualnie celem potwierdzenia tej zgody, któr pomi-
dzy stronami ustanowi mia sobór *. Uzyskawszy tajne

przyrzeczenie Zygmunta zmieni Kuchmeister cokol-

wiek ton pokorny ^ w sprawie owego zjazdu, otrzyma
atoli chodniejsz jeszcze odpowied od Witolda, e w.

ksi adnego interesu niema rokowa z Mistrzem na
zjedzie i rozejm Brodnicki do roku jeszcze dochowa ^.

Jeszcze ostrzej postawi si Kuchmeister wobec da-
nia ustpienia Murzynowa i Orowa; lubo starosta Ino-

wrocawski opiera si na przyznaniu tego terytoryum

Polsce przez sobór, Kiichmeister odrzuci propozycye

odstpienia terytoryum spornego drog ukadów I Mi-

* Korzec zboa dochodzi do ceny ^4 grzywny t. j. 1*2

dukata.

« Posilge, 360.

' C. Vit., N. 632.

4 Bunge V. c. 61, cf. C. Vit., N. 637.

5 C. Vit., N. 642.

« Odp. z 30 lipca 1415 r. C. Vit. 643.

7 Dani. II, N. 1107.
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mo to jednak i zjazd proponowany si odby i rozejm

upragniony przez Zakon przeduono i to pozornie pod
naciskiem na Zakon króla Zygmunta, który nawet

w Paryu na zjedzie z Karolem VI Francuskim czyni

zarzdzenia w sprawach polsko-pruskich i wraz z tyme
królem, w S-t Denis, w obecnoci penomocników
polskich i Zakonu na dniu 6 kwietnia przeduy ro-

zejm pomidzy Polsk a Zakonem na rok cay do 15

lipca 1417 r. ^. Jeeli nadto dodam}^ e ten król jeszcze

w Konstancy! bdc odnowi Lubowelski traktat z Ja-

gie i Witoldem ^ dajc przez to jakby wyrany do-

wód, e wojna polsko-pruska wcale nie mci stosunku

przyjani z Polsk zawartego, dalej e z Parya upo-

mina Mistrza Zakonu, by nie zwleka z oddaniem Mu-
rzynowa, Orowa i Nowej Wsi w rce polskie i nie

opónia przez to pokoju w chrzecijastwie ^ e w Ca-

lais da penomocnictwo Fryderykowi Brandenburskie-

mu do wykonania rozejmu i do objcia rzeczonych wsi

imieniem Zygmunta — natenczas pojmiemy, jak zr-
cznie manewrowa Zygmunt pomidzy Zakonem z je-

dnej a Polsk z drugiej strony i e istotnie trudno byo
domyle si komukolwiek tajnej zmowy jego z Zako-

nem. Nawet dla Zakonu samego to postpowanie króla

byo poniekd zagadkowem, budzcem nieufno i nie-

dowierzanie, co si przejawia w instrukcyi dla proku-

ratora Zakonu w Konstancyi bawicego*, w której nie-

zadowolenie Kiichmeistra znalazo peny wyraz. I nie

dziwna, wszake Zygmunt nawet w swym zaczepno-

odpornym zwizku przeciwko ksiciu Orleanu zawar-

tym z ksiciem Burgundy i da wyraz swej przyjani
polskiej, wyjmujc króla Polski z liczby tych, prze-

* Raczyski, 198.

2 Dogiel I, 49. dok. z 20 kwietnia 1415 r.

3 Altmann, 105.

4 C. Vit., N. 667.
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ciwko którym obiecywa dostarczy posiki, jak wyj-

mowa królów Wacawa i Henryka V ^

Tymczasem Zygmunt, pozornie dajcy tak jawne
dowody sprzyjania Polsce, udawa waciwie, e uchy-

la tylko wojn, mogc wybuchn. Sam Zakon da-

wa mu sposobno takiego hamowania wojennych d-
e. Wanie w styczniu przestrzega mistrz posów
swych w Konstancyi o przymierzu jakoby ju zawar-

tem pomidzy Jagie a Erykiem Duskim 2, królowi

za Zygmuntowi czyni przedstawienie, e król Polski

niema zamiaru oczekiwa koca rozejmu, lecz owszem
myli popiera urojone swe prawa '^; w marcu pisa ju
o zbrojeniu si w Polsce, wnoszc std, e Polacy nie-

spodzianie wtargn do Prus \ Byy to faszywe alarmy

i trwoga mistrza nie bya usprawiedliwion, a ju co

najmniej nielojalnem byo wobec zawartego rozejmu

owo przymierze, które w czerwcu Kiichmeister zawar
z Konradem Starszym, Konradem Kantnerem, i innymi

dwoma ksitami Olenickimi ^ przymierze wyranie
przeciwko Polsce wymierzone. Podobny ukad za-

wrze pragn mistrz z Bogusawem Supeckim ksi-

ciem, ten atoli odrzuci traktat wyjednany jakoby przez

margrabiego Fryderyka i arcybiskupa Jana z Rygi^

owiadczajc, e nie wejdzie z Zakonem w przymierze,

dopokd tene z Polsk przyjani nie zawrze, i doda-

jc, e przez kraje swe nie dopuci przechodu rycer-

stwu zachodniemu ^. Take Witod w maju dopatrywa
si w caem postpowaniu Zakonu de wcale nie

pokojowych. Mimo to na zjedzie mistrza z królem

w Inowrocawiu zgodzono si (25 maja 1416 r.) na

1 Yalois: La France et la grand schisme d'Occident IV, 378.

2 Bunge V, N. 2050.

3 Dani. II, N. 1125.

* Dani., 1130.

5 Voigt VII, 289.

« Voigt VII, 287.
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przeduenie rozejmu brodnickiego do poowy lipca

roku nastpnego, nie uwaczajc rozporzdzeniom króla

Zygmunta \ który taki sam rozejm zarzdzi.

Z wielkim nakadem i trudami zabezpieczono znowu
na rok cay rozejm — który i bez króla Zygmunta,
juto dla samej powagi, jak dla obu stron przedsta-

wia sobór, juto dla niebezpieczestwa, jakie wojna

dla wyczerpanego z zasobów Zakonu przedstawiaa, jak

wreszcie dla niebezpieczestwa, jakie podówczas tak ca-

ej Kijowszczynie jakote Podolowi i Rusi ze strony

Tatarów grozio, musiaby by przyj do skutku. Za-

wsze jednak, bodaj w czci, miay strony rozejm ów
do zawdziczenia Zygmuntowi, który tak atwym, ta-

nim, e si tak wyrazimy, sposobem, w rku swym da-

lej trzyma ster sprawy polsko-pruskiej, a tajnem przy-

rzeczeniem, danem Zakonowi, zachca niejako wyczer-

panego z zasobów mistrza do wydobywania resztek si

celem wywierania nacisku na króla Polski.

Wród takich to stosunków stara si Kiichmei-

ster przez mistrza Inflanckiego o zjazd z Witoldem w po-

owie padziernika odby si majcy w Wielonie ^ —
oczywicie nie w innym zamiarze, jak tylko aby sko-

ni wadców Polski i Litwy do ustpienia z pVaw przy-

znawanych przez wyrok budziski, przez rozejm bro-

dnicki, wreszcie przez nich samych podczas wojny go-
dowej — czego wszystkiego uzna wcale nie chcieli.

Kiichmeister poleca zaproponowa nawet Zygmuntowi,

e jeeli zarczy Zakonowi utrzymanie si przy swych
ziemiach i prawach, natenczas odstpi mu Zakon bez

wykupu Now Marchi (z wyjtkiem dwóch miast

Dramburg i Schiefelbein) % a Margrabiemu Branden-

* C. Vit., N. 672.

« Bunge V, c. 148.

' C. Vit., N. 667, por. Caro III, 461, cakiem faszywe stre-

szczenie u Napierskiego.
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burskiemu odmówi wydania Murzynowa, Orowa i No-

wej Wsi, nie chcc traci terytoryów, które Zakon od
dwóci set lat posiada ^ Zreszt przez zjazd miano
wywrze nacisk na Zygmunta, aby wyroku nie wyda
na niekorzy Zakonu, dlatego zaproszono do wspó-
uczestnictwa ksit Rusi.

Zjazd poprzedziy znoszenia si z Witoldem, wród
których Kiichmeister a nadto wyniole i z pych tra-

ktowa ksicia przez posów i listy, a nawet owiad-
cza, e w razie gdyby król Polski osobicie na zjazd

nie przyjecha i mistrz nie przybdzie ^. Bya to przy-

mówka do Witolda, dranienie jego ambicyi, e Mistrz

Zakonu jako suweren Prus tylko z monarchami sobie

równymi suwerenami zjazdy odbywa. Istotnie Witold,,

bolenie odczu to podranienie. »Z dum wynios
wzgardzasz nami, nie chcc na zjazd przyby i poni-

asz nas, jakby jakiego poddanego—pisa do Mistrza.

Nam na zjedzie owym bardzo mao zaley, mniej ani-

eli wam, i zapewne ani pomylelibymy o tem, gdyby
nas mistrz Inflancki o zjazd taki nie prosi...

«

Ton ten poskutkowa — mistrz natychmiast zgo-

dzii si osobicie zjecha do Wielony i przeprosi nadto

Witolda \

Natomiast przybywszy na zjazd mistrz dum sw
okaza królowi Jagielle i to w do dotkliwy sposób,

bo nie tylko nie pozdrowi króla — ale nadto zabroni
swoim komturom bra udzia w obiedzie, na który

król ich zaprosi, a nadto jak przyjecha tak te i bez

poegnania z Wielony odjecha...

Gdyby chocia wród czysto urzdowej czynno-

ci, wród owych rokowa okaza by Kiichmeister chci
i denia do zgody. Zada on, by podczas rokowa

1 Voigt VII, p. 290.

» C. Vit., N. 692, 693.

» C. Vit., N. 698, 699.

Wadysaw Jagieo. T. II.
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nie pisano protokou, równie aby punkty, na które si
strony zgodz, nie wykluczay wyroku w sprawie spor-

nej, jaki ma zapa na soborze lub jaki wyda król

Ezymski. Na wszystko to król przysta. Natomiast gdy
król zada, aby podstaw rokowa byy wypadki
i pretensye po ostatnim pokoju toruskim powstae
i zada to tylko, co królowi w czasie wojny godo-
wej w Braunsberdze Zakon ofiarowa— mistrz odrzuci

te dania, przypominajc, e sam król ofiar odsun

—

a co bardziej, wyrzuca królowi, i nie przestajc na
ówczesnych przedoeniach wojn dalej wiód z Za-

konem.
Rokowania tedy nie doprowadziy bynajmniej do

porozumienia, przeciwnie pretensye polskie, lubo nie

zwikszone i owszem umniejszone, odrzuci Kiichmei-

ster. Na odjezdnem jeszcze mistrz Inflancki z pole-

cenia jego egnajc Witoda, obrazi ksicia, tak, i tene
musia skarci Sigfrida von Spanheim wobec licznych

wiadków ^ Jak atwo si dorozumie, strony rozjechay

si w wielkiem rozdranieniu. Równie atwo si doro-

zumie, e obraz Witoldowi wyrzdzi mistrz Inflan-

cki z polecenia Kiichmeistra, ile e, jak wiemy 2, obraza

dotyczya zdrady mudzi, jako powodu wojny Wiel-

kiej — a wic sprawy, któr mistrz zarzuca jako win
Witoldowi zarówno jak i królowi Polski. Bd co bd
ze zjazdu rozjechali si obaj mistrzowie w obawie, e
król i Witold wnios przed soborem i caym Zacho-

dem skarg na Zakon, e z winy jego spezy roko-

wania na niczem. Zaczto si tedy usprawiedliwia li-

stownie przed Witoldem — skary na króla Jagie ^

prosi o porednictwo — podczas gdy król mocno roz-

gniewany ca ó wyla przed Zygmuntem, przedsta-

1 C. Vit., N. 704.

» Ib. N. 706.

» Ib. N. 712, 710.
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wiajc mu, jak dumnie pocz sobie z nim Kiichmeister

na zjedzie Wieloskim, e zreszt postpuje on z nie-

uszanowaniem wobec samego króla Zygmunta, gdy
terytorya Murzynów, Orów i Now Wie, przysdzone
przez tego Polsce, nie chce wyda \

Jak przeto widoczna, mistrz ufny w niewidzialn

dla swych przeciwników pomoc Zygmunta, drani ich,

czynic pokój niepewnym, paraliowa ich zamiary, ich

dziaalno zarówno w pastwie wewntrz podjt, ja-

kote i na soborze przez posów sprawowan. Wiemy
ju, jak doniosego znaczenia byy te prace, majce na

celu z jednej strony uni cerkwi, z drugiej, rozszerze-

nie cywilizacyi zachodniej na najdalszy wschód, zbli-

enie ludów wschodnich do Zachodu i do jego owiaty.

Otó w takim to czasie daremnymi zjazdami pokój

czyniono niepewnym, w roku strasznego najazdu ta-

tarskiego; liczono te na zaburzenia wewntrzne w po-

ród pochopnych do zdrady stronników widrygiey. To
wszystko, zarówno krajom polskim i litewskim, jako-

te i Prusom ciko dawao si we znaki, odbijao si
bowiem ujemnie na stosunkach handlowych i gospo-

darczych narodów.

W uporze swym dalej trwa Kiichmeister; nie usta-

wa bowiem powód tego dziwnego jego stanowiska,

którym bya ufno w Zygmuncie, budowanie na tajem-

nem tego zapewnieniu. Z wiosn nastpnego roku na-

leao owiadczy si za wojn lub za pokojem, gdy
rozejm koczy si w lecie a mistrz Inflancki ju nie

chcia podejmowa dalszych rokowa z Witoldem. Pod-

j je biskup Dorpacki, wiedzcy, e król Jagieo na-

kaza w kraju zbrojenia, zwaszcza gdy mu i Witod
owiadczya e chce jaknajrychlej wiedzie, czy Zakon

1 In contemptum yestrorum preceptorum C. Vit. p. H76.

» Dani. II, N. 1189, list mistrza do Zygmunta z 15 marca 1417.

2*
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da rocznego rozejmu lub te nie chce go przeduy K

Wojny jednak nie móg sprowadzi na kraj wielki

mistrz, poniewa od Zygmunta adna w tym kierunku
zachta nie nadchodzia, woano wic, e to król dy
do wojny, rozsyano memoryay o takiem deniu,
a w kraju odbywano uroczyste procesye na uprosze-

nie pokoju 2. Zaiste postpowanie, wobec którego uzna
naley wysok wyrozumiao i wielk cierpliwo ze

strony przeciwników Zakonu, w szczególnoci króla

Polski.

Jagieo pocz si ju dorozumiewa nieco, e po-

wodem dziwnego i niedajcego si wprost wytuma-
czy postpowania Zakonu by nie kto inny, jak tylko

król Rzymski i w otwartoci swej zdradzi si ze sw
podejrzliwoci przed Zygmuntem. Natychmiast król

Zygmunt zasypa z Konstancyi króla grzecznociami

zarczajc Jagielle, e zgod, któr zawar za pore-

dnictwem Witolda (Lubowelskie przymierze), zawsze ma
w pamici, przeto uprasza aby król kamliwym pod-

szeptom i oszczerstwom nie dawa wiary I Zaraz te
poleci przeduy ponownie rozejm Brodnicki na rok

cay do 18 lipca 1418 r., a posom polskim owiadczya
i w czasie rozejmu bdzie si stara stay pokój utrwa-

li pomidzy stronami*. Uczyni to na proby penomo-
cników Polski i Zakonu bawicych w Konstancyi, na

dniu 14 maja, wanie w chwili, kiedy i Witold odpo-

wiedzia biskupowi Dorpatu, e król Jagieo godzi si
na przeduenie rozejmu na rok cay ^ Stao si wic
owo przeduenie Zygmuntowe zbdnem, podobnie jak

niem byo zeszoroczne Paryskie, gdy strony same ró-

wnoczenie zawary rozejm. Dla Zygmunta jednakowo

1 Bunge V, c. 218.

2 Posilge, 369.

3 Caro : Aus der Canzlei Konig Sig. N. 56.

* C. ep. II, N. 84, 86.

5 C. Vit., N. 724.
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krok ten mia znaczenie niemae, on bowiem interwen-

cj sw dawa Jagielle dowód yczliwoci, dowód po-

pierania de pokojowych króla, a wanie podówczas

poparcia Polaków bardzo potrzebowa na soborze i oni

te stanli po jego stronie K Król Jagieo ujty by
powinszowaniami w sprawie nawrócenia mudzi 2, y-
<;zeniami z powodu maestwa z Elbiet Pileck, trze-

ci sw z kolei maonk •^. Z drugiej znowu strony nie

odbiera Zakonowi nadziei pomocy; Ktichmeister móg
by pewnym, e w potrzebie Zygmunt speni obietnic,

wic pozornie z królem Rzymskim w napitym pozo-

stawa stosunku. Przeto godzi si mistrz na taki ro-

zejm, jaki biskup Dorpatu z Witoldem uoy *, i do-

piero Witold zwróci uwag, e nie mona odsuwa ro-

zejmu przez króla Zygmunta zarzdzonego '".

By tedy rozejm midzy stronami spornymi na
rok ubezpieczony i to przez Zygmunta. Mistrz Inflan-

cki proponowa nawet zjazd z królem i Witoldem^ ce-

lem uskutecznienia trwaego pokoju, i biskup Dorpa-
cki ponownie podj w tym kierunku starania u Wi-

toda. Atoli stosunki pomidzy Zakonem a Polsk i Li-

tw byy bardzo naprone, a co bardziej, jak ju nam
wiadomo, mistrz Inflancki zawar wanie podówczas
z Pskowem przymierze wymierzone przeciwko Witol-

dowi — aby si ubezpieczy na wypadek wojny ' —
jak pisa o tem przymierzu do Malborga.

Rozejm by jakby wymuszony, obie strony z nie-

dowierzaniem i najwysz niechci patrzyy na si,

jakby wygldajc chwili, w którejby zrzuci miay na-

* Fink, Acta conc. Constanc. I, 204, 217.

2 Caro: Aus der Canzlei K. Sig. N. 57.

' Ib. N. 59.

* Bunge V, c. 237.

8 C. Vit., N. 734.

« Bunge V, c. 242.

' Bunge V, c. 278—280.
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rzucone im jarzmo. Król skary si na pogranicznych

komturów Nieszawy, Torunia, Goubia, Brodnicy, wic,
e dopuszczaj si ustawicznych krzywd wzgldem pod-

danych polskich ^ — Krzyacy znowu ze swej strony

oskaraj króla, z powodu trudnoci w Polsce kupcom
pruskim czynionych, o tamowanie handlu na Wile i t.p.

Nie przyj nawet król listu wolnego polowania w la-

sach Zakonu, przysanego na rce Witolda przez Mi-

strza ^ w tak niedelikatnej formie by zredagowany^

podczas kiedy i dla Witolda nie okazywano najmniej-

szych wzgldów i zabroniono poddanym litewskim na-

wiedza Prusy *.

Wród takiej niepewnoci i w tym roku biskup

Dorpacki utorowa drog do zjazdu, który si te 13

padziernika 1418 r. odby w Wielonie. Miano si tam

porozumie ostatecznie w sprawie podstawy do trwa-

ego pokoju. Ostatecznie pretensye Polski i Litwy byy
tak mae, e istotnie dziwilibymy si, e dotychczas

porozumienie nie przyszo do skutku, gdybymy nie

wiedzieli, e Zakon a raczej Mistrz jego by narz-

dziem Zygmunta. Ten za korzystajc ze stosunku na-

pitego, w jakim pozostawa nowo obrany papie Mar-

cin V z posami Polskimi z powodu sprawy paszkwilu

Falkenberga, kierowa tak spraw, aby ostatecznie spe-

ni obietnic dan tajnie Zakonowi. I papie bowiem
pragn, aby pokój pomidzy Zakonem a Polsk przy-

szed do skutku i w tym celu zabrania królowi i Wi-

toldowi surowo wojennych kroków, nakazywa przedu-

enie rozejmu * i wysa zamierzy legatów, aby na

miejscu porozumienie stron spornych uatwili. Zygmunt
o tych zamiarach Marcina V da zna Kiichmeistrowi,

1 Raczyski, 214—16. Posilge, 372.

2 C. V., N. 755.

3 C. V., N. 762.

* Listem z 13 maja, Bunge V, p. 365, N. 2235, cf. Voigt

VII, 340.
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wysyajc do pod koniec lipca 1418 r. Ulryka Stoscha,

aby w myl rozejmu, zatwierdzonego przez papiea,

wzi w posiadanie przydzielone Polsce terytorya Mu-

rzynów, Orów i Now Wie \ Poselstwo papieskie

miao przyby do Inowrocawia w czasie, w którym

mia si odby zjazd ustanowiony w Wielonie, to te
mistrz zapyta Jagie i Witolda, czy wobec tej inter-

wencyi papiea, któremu on chce by jak zawsze po-

susznym, zjazd w Wielonie przyjdzie do skutku. Król

gotujc si ju na zjazd do Wielony, otrzymawszy pa-

pieskie rozporzdzenie byl skonsternowany 2, przeto

uprosi papiea Marcina przez pospiesznych goców,
aby si wstrzyma z wysaniem legatów w sprawie za-

atwienia sporu polsko krzyackiego i raczy oczekiwa
rezultatu Wieloskiego zjazdu, na który si obecnie

udaje. W duszy atoli król zadra, obawia si wprost

interwencyi papiea, który wprawdzie wysoko ceni za-

sugi królewskie okoo rozszerzenia chrzeciastwa, to

3UlL«jednak z powodu apelacyi posów do przyszego so-

boru w sprawie Falkenberga, czu al suszny do Pol-

ski i jej wadcy. To pewna, e w owej chwili Jagieo
mylc o ewentualnoci oddania sprawy pod sd, wo-

laby raczej mie superarbitrem króla Zygmunta ani-

eli papiea.

Tak wic Zygmunt coraz bardziej zblia si do po-

nownego ujcia caej sprawy w swe rce i do wyrokowa-
nia o niej. Nie przeszkodzi mu w zamiarach drugi ten

zjazd w Wielonie, jakkolwiek do nieprzyjanie dla jego

zamiarów si zapowiada. Papie Marcin V mianowaniem
iwem Jagiey i Witolda wikaryuszami Nowogrodu
iPskowa in temporahbus, potpi niejako owe dziesi-

coletnie przymierze Zakonu z Pskowem zawarte. Zakon
nasaby oddali wszelki cie podejrzenia co do kato-

» Altmann I, 239, uwiad. z 20 lipca 1419.

' List Wolframa: eon ster na tum. C. ep. II, N. 90.
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licyzmu — to te wystpi w Wielenie w caem tego

sowa znaczeniu jako duchowna instytucya. Prócz bi-

skupa Dorpatu, inicyatora zjazdu, który zjecia w sto

koni, przyjecha nowo mianowany arcybiskup Rygi
Jan Habundi, biskup Pomezanii Gerhard Stolpman, bi-

skup Warmii Jan Abeczier, dalej byli obecni na zapro-

szenie Zakonu dwaj posowie Jana arcybiskupa Mo-
guncyi, tudzie dwaj biskupa Wrocawskiego ks. Kon-
rada, prócz innych ksit i posów z Niemiec. Wobec
tych i wielu innych znakomitoci dowiód Kiichmeister

swej lojalnoci dla stolicy apostolskiej, ku czemu po-

suya mu gboka znajomo sytuacyi, oparta na taj-

nem przymierzu z Zygmuntem. Wobec jawnie wyrao-
nego yczenia papiea Marcina V, zamierzajcego przez

wysanie legata zapobiedz wojnie, postanowi Kiichmei-

ster zda kompromis w rce papieskie, wiedzc, e Po-

lacy poróniwszy si z papieem pod koniec soboru,

a ufni w przyja rzekom Zygmunta nie zgodz si na

projekt. I nie pomyli si mistrz — Polacy dodali nadto,

e od wieo obranego i obarczonego wielu sprawami
papiea, chyba za jakie dwadziecia lub trzydzieci lat

monaby si spodziewa wyroku..., e przeto zgadzaj
si na sd polubowny króla Zygmunta. Ta to odpo-

wied Polaków bya podan Kuchmeistrowi, stano-

wia jego zwycistwo nad stron przeciwn, to te po-

leci spisa j arcybiskupowi Habundiemu—który przy-

byy wieo w te strony nie zna ani spraw ani sytua-

cyi, — jako wiadectwo swego lojalnego usposobienia

dla uytku kuryi apostolskiej.

Zjazd w Wielonie, jak atwo byo przewidzie, spez
na niczem, podobnie jak ów przed dwoma laty na ter

samem miejscu odbyty. Polacy jak wród wojny gU
dowej dali ustpstw podówczas przez Zakon ofiap-

wywanych — Zakon ofiarowywa tylko to, czego j'

nieposiada i co tak król Zygmunt jak papie odciitU

od Zakonu a wic mud, poow Sudawii i ter;to-
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ryum Murzynowa. dali ju tylko nadto Polacy Nie-

szawy i ziemi Michaowskiej \ ale na to ustpstwo
Krzyacy adn miar przysta nie chcieli. Oczywicie
o podstawie wspólnej porozumienia wród takich wa-

runków nie mogo byc mowy. Kiedy bowiem Krzyacy
zadali, aby pokój Toruski stanowi podstaw roko-

wa, owiadczy Witod, e si wcale na ów pokój nie

chce oglda, bo on jest tylko wybiegiem w ustach Za-

konu a nie zaatwieniem sprawy. My chcemy i dymy
do stanowczego zaatwienia, odpowiadali Krzyacy...
Ale wycie kilkakrotnie zamali i pokój toruski i wy-
rok króla Zygmunta, zarzucali Polacy. Nie poczuwamy
si do tego przekroczenia, brzmiaa odpowied, zreszt

i w tem poddajemy si pod sd Ojca witego i kar-

dynaów, lub króla Zygmunta i elektorów Rzeszy, albo

na samych elektorów, albo na ksit Rzeszy, tu wy-
liczono wszystkich przyjació i protektorów Zakonu,

lub wreszcie na sd Hanzy I Król uwaa to ju za

szyderstwo. Wreszcie by spraw na drog wyroku po-

lubownego odesa, posa Mistrzowi zawiadomienie, i
skada kompromis w rce Zygmunta. Mistrz na to od-

powiedzia, e z powodu spónionej ju pory wieczor-

nej odpowied odkada do jutra. Oburzony t odpo-

wiedzi król odjecha, pozostawiajc tylko kilku ze swej

rady ^ atoli przed samym odjazdem rozgniewany i tak

na mistrza, e podobnie jak przed dwoma laty i teraz

odmówi królowi wszelkich honorów, dunych królew-

skiemu majestatowi, nakaza spisa zaalenia na Za-

kon i przesa je Zygmuntowi, podnoszc, e chcia

mie króla Zygmunta rozjemc i e Krzyacy pragnli

na rozjemców miasta i osoby sobie przychylne *. Podo-

bne skargi wysano z kancelaryi do miast Pomorskich

1 Cod. ep. Vit. N. 811, p. 432, cf. SSr. Prus. 379.

2 C. Vit., N. 799 i 801.

3 Bunge V. c. 442, list arcyb. Rygi do kuryi.

* C. Vit. N. 800.
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i Pruskich S do ksit zachodnich tak wieckich jako-

te i duchownych 2, a starostom pogranicznym nakaza
król, by si mieH w pogotowiu do wojny ^ Postpowa-
nie komtura Tuchoh, bezwzgldne i szorstkie, posu-

yo do tern dobitniejszego przedstawienia Zakonu, jako

wiaroomcy i gwaciciela przymierza*, i zasypywano
wszdzie skargami Zakon, upraszajc, by ani margrabia

brandenburski ani lscy ksita nie przepuszczali

przez swe terytorya zacinych, spieszcych do Prus.

Równoczenie zasypywa i Zakon podobnemi skar-

gami dwory i widocznem byo, e obie strony zrywaj
si, by mieczem rozstrzygn spraw. Wtedyto przyja-

ciele, na których si Zakon w Wielonie powoywa, po-

pieszyli z pomoc Zakonowi i poczli wywiera pre-

sy na króla Zj^gmunta, a równoczenie czynili przed-

stawienia u Marcina V, by niedopuci do wojny; króla

Jagie za oskarali wprost o udaremnienie rokowa
wieloskich ^ Byo to silnem poparciem Kiichmeistra,

woajcego do tyche powag wiata o ryche wsparcie

i ratunek, skoro dla nadzwyczajnych roszcze Pola-

ków wszelkie usiowania pokojowe zostay udare-

mnione 6.

Król Zygmunt widzia przechylajc si na ko-

rzy Zakonu opini w Niemczech, któr sobie na so-

borze posowie polscy na swoj stron ujli, i wita
ju zbliajc si chwil ujcia sprawy caej w swe rce.

Papie bowiem Marcin V, otrzymawszy informacye

o zjedzie, czuy te na gos ksit Rzeszy, natych-

miast wysa Jakóba Camplo biskupa spoletaskiego

i Ferdynanda Spagnolo biskupa z Lugo jako legatów

1 C. V. N. 803.

> Racz. 224-5.
' C. Vit. Nr. 804.

4 Caro. L. Canc. II, Nr. 150.

5 DRTA. 7, p. 374—5, 375—377.
« Nap. Index Nr. 897.
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swoich celem zapobieenia krzywdzie Zakonu. Z ca-

ym wozem dyplomatów i aktów zdali penomocnicy
Zakonu do Torunia. Posowie papiescy skonili Krzy-

aków do podjcia rokowa z Polakami w Gniewko-
wie, dokd zjechali penomocnicy polscy Mikoaj arcy-

biskup gnienieski, Jakób Pocki i Andrzej Laskarz

Poznaski biskupi, Sdziwoj Ostroróg i Maciej z W-
sosza wojewodowie ^ Ale — pisze urzdowy historyo-

graf Zakonu — Polacy wedug starego systemu post-

powali -—i jak to sobie opowiadano — zanadto budu-

jc na królu Kzymskim, mao uszanowania okazywali

legatom i ani na pewne rozstrzygnicie nie zezwalali,

ani te na przyjacielski kompromis zezwoli nie chcie-

li-. — Legaci znaleli suszno po stronie Zakonu i po-

wróciwszy do Torunia, ogosili tutaj publicznie lu-

dowi przekonanie swe o susznoci sprawy Zakonu
i witego Kocioa i upomnieli lud, aby wiernie sta

przy panu swym, z ufnoci w Bogu, który tem szcz-

ciem, którem obdarza Polsk, moe teraz obsypa Za-

kon. Spisali te publiczne zeznanie, tz. litterae testimo-

niales, e W. mistrz, pomimo swego penego prawa,

szczerze pracowa ku pokojowi...

Tak jest relacya annalisty Zakonu o dziaalnoci
legatóv7 papieskich, których natychmiast oskary król

Jagieo przed papieem, a którzy istotnie gorliwoci
wiedzeni, przekroczyli dane im z kuryi instrukcye.

Wskutek bowiem ich akcyi strony zamiast odoy na
bok groby i urazy, teraz na seryo poczy si rwa
do wojny i zbroi. Jake atwo przyszo teraz Zygmun-
towi wzi ca spraw w swe rce. Zaprasza on króla

na zjazd do Koszyc, dokd przybywa król Polski i ju
na dniu 8 maja skada nieogldnie bezwarunkowy kom-
promis w sprawie polsko-pruskiej — co prawda za zgo-

1 C. vit. N. 830.

2 Posilge 382.
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d caej swej rady — w rce Zygmunta K Spraw tak

zrcznie umia Zygmunt pokierowa, tak obietnicami

i faszywemi pogoskami, w porozumieniu z Zakonem ^

szerzonemi, uj sobie króla, i uwierzono nawet, i
król Zygmunt pojedzie do Racia, aby tam nacisk

wywrze na mistrza w interesie pokoju. Jeeliby
mistrz do pokoju si nie skania, goszono natenczas,

Zygmunt swemi wojskami dopomoe królowi do zgnie-

cenia Zakonu, a nawet podziel pomidzy siebie Prusy,

Tak lepo zaufa by Jagieo podówczas królowi Zy-

gmuntowi — donosi Dugosz — e gdyby nie biskup

krakowski i sekretarz królewski Zbigniew Olenicki,

byby król i Spi bez zwrotu sumy zastawnej zwróci
Zygmuntowi. Na odjezdnem króla przyby do Koszyc
komtur toruski i, dobrze odgrywajc sw rol, owiad-
czy, e do wrczenia kompromisu na sd polubowny
w rce Zygmunta nie ma penomocnictwa ^.

Mimo, e wszystkie obietnice Zygmunta co do po-

mocy przeciwko Zakonowi okazay si wnet ponnemi,
mimo to król ze zwoanem rycerstwem i zacinymi
wyruszy z Wolborza i ju dnia 15 lipca stan pod Czer-

wieskiem. Tutaj wraz z Witodem potwierdzi przy-

mierze, zawarte z Erykiem królem duskim przeciwko

Zakonowi S które, jak to niej zobaczymy, nie miao
skutków do:iiolejszych ^. Potem poczone wojska prze-

szy po mocie ywowym Wis i posuway si da-

wnemi drogami ku granicom nieprzyjacielskim.

Teraz przysza kolej dziaania na Zygmunta, który

1 Dogiel IV, p. 102.

2 Por. C. Vit. Nr. 535 z Dugosza przekazem XI, p. 228.

» Raczyski 245—7.
* C. Vit. Nr. 845.

5 Obacz o znaczeniu przymierza rozprawk pt. Przymierze

Wadysawa Jagiey z Erykiem duskim w Rozp. i Spraw. Akad.

Umiej. wydz. liist.-fil. za rok 1905, oraz artyku Unia Kalmarska

i Jagielloska w Przegldzie polskim 1904 r.
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ju przed kilku tygodniami wysya posów do króla

z przedstawieniami odoenia wyprawy na czas sposo-

bniejszy, ale bezskutecznie. Do Bdzina atoli, gdzie

stan by król obozem w ziemi Zawkrzyskiej, przy-

by legat papieski, bawicy w Wgrzech przy Zygmun-
cie arcybiskup medyolaski Bartomiej Capri. Ten imie-

niem Zygmunta pocz króla odwodzi od wojny,
a równoczenie przez posów czyni takie same przed-

oenia mistrzowi Zakonu, nakaniajc tego, by przy-

sta na sd rozjemczy króla Zygmunta. Wojska posu-

way si ku granicom. Krzyacy zagraali Kujawom,
Polacy Chemiskiej ziemi, ale wobec dziaalnoci po-

kojowej arcybiskupa Bartomieja adna strona drugiej

szkody nie czynia. Tak trzy tygodnie prawie wojska
bezczynnie stay, wreszcie mistrz zgodzi si na kom-
promis króla Zygmunta, podobnie jak to król w maju
by uczyni i król wojska swe rozpuci do domu.
Mistrz — zamyka rzecz sw o tej wojnie historyograf

Zakonu — musia by posusznym i Ojcu witemu
i Pastwu Rzymskiemu, chocia to z niema dla Za-

konu poczone byo szkod, gdy samego srebra z ko-

cioów zabrano na 1700 grzywien a wszystko srebro

stoowe mistrza i komturów poszo do mennicy, gdzie

je na pienidz przetopiono.

A wic posuszestwo Zygmuntowi, gdy o takiem

tylko moe by mowa, byo wielce kosztownem. Z Pol-

sk przeduono rozejm na rok ^; zaiste cena jego oku-

piona tak wielkiemi przygotowaniami, bya bardzo wy-
sok. Atoli miano teraz nieponn nadziej, e Zy-

gmunt speni obietnic dan Zakonowi w Konstancyi,

a sama ta nadzieja bya dla cakiem zawisego od Zy-

gmunta Kiichmeistra nieocenion.

Zygmunt stan znowu na wysokoci rozjemcy
w wanej sprawie polsko-pruskiej, któr przez szereg

* 26 lipca 1419 r. Raczyski p. 248.
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lat kierowa, niewypuszczajc z rk ani na chwil, nie

zraajc adnej ze stron spornych ku sobie, co wiksza,
budzc ufno ku sobie króla Jagiey wanie w cza-

sie, kiedy najpodstpniej udzi go obietnicami. Przez

tak zrczn polityk trzyma w szachu króla i Witol-

da, nie pozwalajc im si zbytnio rozwielmoniaó na
wschodzie europejskim, czynic zawisymi od siebie,

a z drugiej strony uczyni sobie z Kiichmeistra wprost

powolne narzdzie, tak, e tene nadzieje okazywane
mu przez Zygmunta, opaca nietylko resztkami skar-

bów Zakonu, ale te szczciem i spokojem swoich pod-

danych. Co prawda, to jednego mia doczeka si Kiich-

meister: król Zygmunt w sprawie owego wyroku, do
którego, jak widzielimy, dy, speni swoje obietnice.

Obejmujc rzutem oka stosunki krzyacko-polskie

od upadku Henryka Plauena a do wyroku wrocaw-
skiego, który w nastpnym rozdziale bliej poznamy,
atwo zrozumiemy, e wyrok ten musia dla Polaków
wypa niepomylnie. Król Jagieo jak i jego radcy

koronni zbytnio zaufali Zygmuntowi i w tem ich wielka

wina; usunli si nawet od rozstrzygnicia sporów przez

gow Kocioa, aby rzecz odda w rce tego, o któ-

rym nawet si nie dorozumiewali, e tajemnym aktem
zobowiza si rozstrzygn spraw na korzy Zako-

nu. Krzyacy przygotowali tak dalece akcy, e opinia

caego Zachodu bya po ich stronie — wiadectwo ar-

cybiskupa Rygi i innych biskupów, litterae testimonia-

les legata papieskiego pouczay wiat cay i kury apo-

stolsk, e Zakon wierny Kocioowi cierpi krzywd;
wszyscy za atwo mogli si dorozumie, e krzywdzi-

cielami byli Polacy. Na wasn szkod oddali te Po-

lacy zaszczytn godno rozjemcy wrogowi swemu i to

w chwili, kiedy takie wyrokowanie stawiao go na bar-

dzo dla dogodnej pozycyi.

Majc bowiem obj odziedziczon po bracie cze-

sk koron, chcia Zygmunt pozyska sobie sympatye
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Ezeszy niemieckiej. Przeciwko powadze papiea mia
sprzymierzeców w zwolennikach koncyliarnych teoryi,

którym, jak wiadomo hodowali Polacy; przeciwko naro-

dowi czeskiemu, bdnemi teoryami husytyzmu podnie-

conemu, mia sprzymierzeców w Niemczech, te bowiem
zamierza przekona w Wrocawiu, jak gorliwie broni

sprawy Niemców. O Krzyaków, o ich los, o nastpstwa
wyroku ze wzgldu na Zakon jak najmniej troszczy

si przyszy wyrokodawca, mona nawet przypuszcza,
e wojna Polski z Zakonem moga mu byc na rk,
ile, e odcigaa Polsk od spraw, które on w ssie-

dnich Czechach mieczem zamierza uporzdkowa.
Panowao zalepienie jakie od czasów soboru

Konstancy] skiego wporód doradców króla; nie dziwna,

e adna z wikszych akcyi im si nie udawaa. Nie

udao si te. jak wspomniano, i przymierze duskie
z Erykiem Pomorczykiem, królem pastw unii Skan-

dynawskiej. Trudno obwinia tych radców, e i to przy-

mierze byo dla Polski bezowocne, gdy nawet inicya-

tywa od nich nie wysza, oni go sobie widocznie nie

yczyli. Jest to rys charakterystyczny, e wysyajc po-

sa do Krakowa i proponujc przeze osobiste porozu-

mienie si z Jagie, wspomina Eryk z uczuciem wdzi-
cznoci o dobrodziejstwach, które od króla tak ojciec,

jako te i wszyscy krewni dowiadczali K Widoczna
std, e Erykowi bardziej zaleao na zawarciu przy-

mierza, anieli królowi Polski, aczkolwiek ten najch-
tniej zgodzi si przyby do Wielkopolski i uatwi oso-

biste porozumienie si. Otó do osobistego zetknicia

si nie przyszo, a jednak ukady przez posów toczone

doprowadziy do rezultatu. Byo to przymierze zawarte

pod Czerwieskiem w obozie, gdy król wyruszy prze-

ciwko Krzyakom dnia 15 lipca 1419 r., przymierze za-

1 Memor boni, quod genitor noster omnesue nostri habun-

dancius semperue invenerant. Cod. Vit. p. 446.
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czepno-odporne, z warunkami objaniajcymi, e przy
wspólnej wojnie zdobycze w ziemiach czynione powró-
c do tej strony, do której zdawna naleay. Z aktów
widoczna, e cele Eryka róniy si od celów króla

Polski. Jagieo gównie przeciwko Krzyakom ^ uy
chcia przymierza i dlatego chwil zawarcia obra w o-

bozie, na wyprawie pruskiej. Natomiast Eryk, który

przymierze zawiera gównie jako ksi Pomorza i

przez posów pomorskich, w rewersale swoim nie wspo-

mina nawet o Krzyakach, widocznie uy pragn
przymierza przeciwko wrogom Pomorza, ile e pomocy
ksit tamtejszych uywa w walce przeciw mod-
szym synom hrabiego Gerharda, którym odebra za-

mierza Szlezwik. Istotnie te Barmin VIII prawdopo-
dobnie i Bogusaw IX brali czynny udzia w straszli-

wym napadzie Eryka na Femern, napadzie, który tak

bardzo obciy jego sumienie^ zwaszcza, e rodzinna

ziemia pozostaa bez naleytej obrony.

Jak std widoczna, cele obydwóch królów unii,

co ju z samego aktu zawartego zwizku wypywa,
byy poniekd rozbiene; król duski nawet urazi nie

chcia w swoim dokumencie wrogów Polski, których

król Jagieo imiennie w swoim akcie wyszczególnia.

Eryk narzuca si nawet na porednika w rozprawie

ornej Polski z Zakonem-, podczas gdy król Jagieo
da tylko zawiadomienia i zezwolenia drugiej strony

przed wypowiedzeniem wojny Zakonowi. W zapatry-

waniach na spraw krzyack, która dla Polski bya
ywotn, widocznie w samym zawizku panoway ju
stanowcze rónice, i to nam tómaczy, e przymierze

^ Wypywa to z tenoru królewskiego dokumentu Cod. ep.

Vit. p. 455—456: contra magistros et ordinem Cruciferorum, który

to punkt zupenie odmienne ma brzmienie w dokumencie króla

Eryka, Dogiel I, p. 353.

2 Tak tumacz niejasny ustp: quod stare velint definitioni

nostrae in causis eorum in ratione iustitia et in iure.
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dla obydwóch kontrahentów byo bezowocne. ZbH-
enie si dwóch unii miao tymczasowe tylko znacze-

nie, jakkolwiek zastrzeono, e przymierze pomidzy
pastwami pónocnemi a wschodniemi zawarte, jest

wieczyste i e powinno trwa pomidzy niemi na wy-
padek mierci którego z kontrahentów lub wówczas,
jeeliby na Litwie taki ksi zosta ksiciem, któryby
nie chcia przymierza dotrzyma. Czy i o ile król Zy-
gmunt wpyn na bezowocno przymierza — na roz-

wizanie tego pytania nie posiadamy wskazówek, prócz

chyba tej, e król Eryk by popierany przez Zygmun-
ta, e nawet przychylnym cieszy si wyrokiem w spra-

wie swej z Schauenburgami, e i dalej z ufnoci te

sporne sprawy oddawa pod rozstrzygnicie jego i e
w cigu dalszym, jak niej obaczymy, sta si sprzy-

mierzecem Zakonu, przeciwko któremu, bd co bd,
wymierzone byo przymierze jego z królem Jagie,
pod Czerwieskiem zawarte.

Wadysaw JagieBo. T. II.
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Wyrok wrocawski.

Zwoanie sejmu Rzeszy do Wrocawia. — Nadzieje Polaków i za-

wody. — Wyrok Wrocawski. — Protest posów polskiego i litew-

skiego. — Jagieo wobec wyroku i wypowiedzenie Zygmuntowi
przyjani przez Witolda. — Odpowied Zygmunta. — Nieprzyj-

cie przyznanej wyrokiem kwoty. — Obrona Jastrzbca na zjedzie

czyckim. — Wyrok wrocawski i wybuch husytyzmu. — Odr-
bno Witolda w sprawie pruskiej. — Protest Jagiey w Rzymie.—
Wstawianie si rónych ksit w kuryi za Zakonem. — Starania

o pokój Marcina V i jego rady. — Przyja Brandenburska. —
Zarzdzenia Marcina V i wysanie legata Zenona. — Wrogie sta-

nowisko Zygmunta. — Przyczyny speznicia misyi legata Ze-

nona na niczem. — Ustpienie Kiichmeistra.

Trudne byo stanowisko Zygmunta w chwili mierci

brata Wacawa króla Czeskiego, zmarego 16 sierpnia

1419 r. Sowem, przez dokument umocnionem, by on

zwizany co do wyroku w sprawie polsko - pruskiej

tak dalece, e musia zerwa serdeczne rzekomo sto-

sunki z Koron i to w czasie, kiedy wobec mierci Waca-
wa tudzie Czech wzburzonych i podminowanych rewo-

lucy spoeczn i religijn, bardziej anieli kiedyindziej

potrzebowa dobrych i przyjaznych stosunków z Pol-

sk. Na Wgrzech nie byo spokoju z powodu napa-

dów nieustannych Turków i napór ich na Wgry na-

leao odeprze, w czem mu równie pomocnym móg
by król Polski i ku czemu pokój z ssiedni Polsk
by niezbdnym. Wszelkie skrupuy Zygmunta ustpo-
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way jednak wobec danego sowa, wobec napywaj-
cyci z cayci Niemiec listów z wstawieniem si za
spraw Zakonu: od margrabiego Brandenburskiego od
Ludwika, Jana Ernesta i Wilhelma ks. Bawarskich, od Ja-

na burgrabiego Norymberskiego KW odezwach swych ele-

ktorowie 2 dali, by król jako gówny ordownik broni
sprawy Zakonu, którego znaczenie dla caego chrze-

cijastwa jest bardzo doniose, którym opiekowali si
papiee i cesarze, który jest nieocenionym klejnotem
dla Kocioa i wiary i jest tarcz chrzeeiastwa a przy-

tukiem niemieckiej szlachty na Wschodzie. Dlatego
i dzisiaj jeszcze Zakon jako czonek Rzeszy niemie-

ckiej jest potrzebnym, i prawa o które walczy bro-

nione by powinny.

Wród takich stosunków Zygmunt, widzc do-

brze, jakie niebezpieczestwo przedstawia dla potny
król Polski wobec podminowanych rewolucy Czech,

kilkakrotnie przez goców zaprasza króla Jagie na
zjazd, traktujc równoczenie take i w sprawie ma-
jcego zapa wyroku, którego termin do stycznia 1420 r.

przesun. Z panami czeskimi, którzy si byli do po
mierci króla W^acawa pozjedali, przyby 8 wrzenia
do Nowego Scza i tutaj wycign króla na sówko
»dobrej rady« o królestwie Czekiem. Narady, jak nam
Dugosz opisuje, odbywali w tej sprawie równoczenie
obaj królowie z swymi dostojnikami — a w kocu król

Jagieo z ca otwartoci da tak rad Zygmuntowi,
aby natychmiast pody do Czech i przytumi pod-

noszcy gow husytyzm i inne bunty. Oczywicie Zy-

gmunt otoczony gronem panów Czeskich nie poszed
za t zbyt otwart rad i, pomimo e zgadzaa si ona
z ow, któr dawa kardyna legat Jan Domenici, prze-

ciwnie odpowiedzia, e o wierze Czechów bynajmniej

1 Voigt VII, 361.

» DRTA 7, 396—7, N. 271.
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nie wtpi i e caa starszyzna Czech zarczya mu j
bd listami bd te osobicie. Co bardziej król Ja-

gieo obieca wesprze nawet posikami Zygmunta,
gdyby zbrojnie mia wyruszy do Czech — Zygmunt
podzikowa za obietnic, ale skierowa wypraw sw
w zupenie przeciwn stron, a mianowicie przeciwko

Turkom. By to zrczny pomys zabezpieczenia sobie

pokoju na Wgrzech, zanim przystpi do zaatwienia

sprawy korony czeskiej, której szlacht sobie uj, od-

dalajc j od króla Jagiey, pozostajcego dotd w naj-

wyraniej przyjaznych z ni stosunkach. Odtd, skutkiem

rady Jagiey, szlachta czeska jest do Polski zraon,
jak si o tem w dalszym rozwoju sprawy tej dowo-

dnie przekonamy.

Rozpisawszy odezw do rycerstwa ziemi Krakow-
skiej, aby w sprawie »powszechnej caego chrzecija-

stwa« pospieszyo mu na pomoc przeciwko Turkom \

wyruszy Zygmunt do obozu pod Wielkim Waradynem,^

gdzie go ju widzimy pod koniec wrzenia. Std wy-

sa posiki do Friulu przeciwko Wenecyanom, sam za
wyruszy do Bugaryi, gdzie na dniu 4 padziernika

odniós pomidzy Niss a Nikopolis zwycistwo nad
Turkami. Potem powróci do Waradynu, dokd te
przybyli i baszowie tureccy, z którymi zawrze mia
picioletni rozejm. Tak opowiadaj wgierscy historycy,

co jednak nie jest bezwarunkowo wiarygodnem, ile e
najpierw trudno uwierzy w walne zwycistwo, po któ-

rem si zwycizca wycofuje z zajtej ziemi, powtóre,,

e jak wiadomo, w par miesicy potem Turcy wojo-

wali znowu na Wgrzech. Zygmunt przeto celu nie

osign w zupenoci, a tylko chwilowy jaki rozejm

zawar po nieznacznem zwycistwie.

Tymczasem rewolucya w Czechach obja cae kró-

lestwo, wszdzie gromadziy si tabory, propagowano

1 Caro L. C. II, p. 120.
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ornie husytyzm, zbrojono si do walki pod wodz
Mikoaja Husa i yki. Ju tu i ówdzie pomidzy za-

ogami królewskiemi a wzburzonym ludem przyszo do
walki, pyna krew, przez pi dni wrza bój uliczny

w Pradze; rozejmem usiowano pooy tam rozru-

chom, atoli mimo rozejmu wzrastay one coraz bardziej.

Teraz dopiero przybywa król Zygmunt do Berna,

dokd na 14 grudnia zwoa stany Czeskie. Zgromi tu

Praan, nakaza im szace usypane naprzeciwko kró-

lewskiemu zamkowi znie, acuchy którymi zamykano
ulice zerwa i ksiom i zakonnikom szkód nie czyni,

poczem pousuwa ze starostw i zamków burgrabiów
husyckich a wadzom nakaza ciga tych, którzyby

przeciwko Kocioowi i jego nauce wystpowali. Wy-
dawszy te rozporzdzenia uda si do Wrocawia, do-

kd zwoa stany Ezeszy. W ordziu swem jeszcze

z Waradyna 1 padziernika datowanem \ uwiadamia,
e przy pomocy ksit, panów i miast, zaatwi naj-

pierw w Wrocawiu spory Polski z Zakonem, a od sta-

nów zada wyjanie co do spodziewanej od nich po-

mocy na wypraw, któr przygotowuje. Co to za wy-
prawa by miaa, nie pisa, jednak wszyscy wiedzieli

dobrze, e mowa tutaj o ornej wyprawie przeciwko

Czechom.

Wyrok w sprawie prusko-polskiej mia ju Zy-

gmunt gotowy -, tak, e nie pozostawao mu nic jak

1 Altmann 1, 275.

2 Wprawdzie faktem jest, e 7 stycznia jeszcze nie by do-

kument wyroku noszcy dat 6 stycznia w rku stron, jak to wy-
pywa z DRA. VII. 278; atoli nie mona zgodzi si z Branden-
burgiem: Kurfiirst Friedrici v. Brand. 92, jakoby Zygmunt nie przy-

wióz z sob do Wrocawia gotowego ju wyroku, jak to Caro III.

506 i Kerler DRA. VII. 389 wnosili, którzy zarówno jak i Bran-
denburg nie znaj zobowizania Zygmunta dla Zakonu, danego
w Konstancyi 16 Upca 1416 r., a publikowanego przez Lewickiego
w II tomie Cod. ep. m. aevi. p. 72—3, i dowodzcego, e ju wów-
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tylko go w Wrocawiu ogosi. Musia nim speni Zy-

gmunt obietnic dan Kiichmeistrowi, a wic tylko ko-

rzyci Zakonu mia na oku.

Dla Zygmunta bowiem, który tak usilnie dy
do objcia roli sdziego, zbliya si chwila, w której

zajanie mia w caym majestacie Rzymskiego króla,

tak w oczach reprezentantów Rzeszy, zwoanych tu na

wschodnie kresy, jakote i w oczach tych, których za-

mierzy upokorzy t. j. Polaków, jak wreszcie w oczach

Czechów, których postrachem pragn ugi przed sw
powag królewsk. e chwila bya dla takiego wyst-
pienia n aj sposobnie] sza i e j dobrze przygotowa, to

zdaje si nie ulega wtpieniu. Jak ju poprzednio

zauwaono, w caych Niemczech z powodu ostatniego

zjazdu wieloskiego i niebezpieczestwa wojny gro-
cej Zakonowi, wzito mistrza w obron, opinia bya
po stronie Zakonu, za nim wstawiano si zewszd, tak

do Zygmunta jakote i do papiea, a nawet w samej

Wielonie ksita niemieccy, którzy tam w obronie Za-

konu pojechali, wystawili mistrzowi wiadectwo, e
szczere starania jego zmierzajce do pokoju okazay
si bezskutecznemi \ Ostatecznie sam papie, jakkolwiek

wdziczny królowi i Wielkiemu ksiciu za ich prace

i zasugi wobec Kocioa, w sprawie polsko - pruskiej

sta po stronie Zakonu.

Jakby dla nadania wikszej sobie i wyrokowi po-

wagi i temsamem zmuszenia niejako króla do cako-

witego przyjcia wyroku i wykonania go — sprosi

Zygmunt do Wrocawia tych wanie, którzy dotd naj-

zagorzalszymi okazah si stronnikami Zakonu. Byli to

przedewszystkiem legaci jak biskupi Jan Spoletaski

czas sprawa wyroku bya przesdzon. Wobec tego zobowizania

i daty wyroku wrocawskiego, wszelka dyskusya z usprawiedli-

wieniem Zygmunta, byaby bezprzedmiotow.

^^ 1 Raczyski, 228.
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i Ferdynand z Lugo, jak Bartomiej Medyolaski ar-

cybiskup, Jerzy Horroch biskup Passawski, Konrad

biskup Wrocawski, Jan Brandenburski, jak dalej ksi-

ta Albrecht Saski, Fryderyk Brandenburczyk, Hen-

ryk Bawarski i cay szereg ksit lskich, z których

kilku stao na odzie królewskim. Król Jagieo wy-

stpi take bardzo powanie przez swych posów
w Wrocawiu, byli wród nich tacy jak Mikoaj Trba
arcybiskup Gnienieski, jak biskup Krakowski Woj-

ciech Jastrzbiec, jak Andrzej Laskarz biskup Pozna-
ski, jak np. Jan Kropido biskup Wocawski, jak woje-

wodowie: Krakowski, Sandomierski i Poznaski, Janusz

z Tuhszkowa, Zbigniew z Brzezia, Zawisza Czarny

i inni, z orszakiem omiuset rycerzy. Spodziewano si
jak najsprawiedliwszego wyroku, wszake Zygmunt
spraw zna dokadnie, wszake tak do pokoju naka-

nia Zakon, a nawet czyni niedawno królowi projekty

podziau Prus i chcia przesiedli Zakon nad ujcie

Dunaju. Jeszcze w grudniu wysya do króla w posel-

stwie biskupa Passawskiego S a nadto przedtem czyni

królowi obietnice wysuchania i jak najsumienniejszego

zbadania sprawy. To te posowie królewscy przybyli

na dni par przed terminem, aby zawczasu mogli prze-

doy Zygmuntowi i sdziom przez niego ustanowio-

nym potrzebne wywody i dowody. Atoli król przyby
dopiero wieczorem w wigili terminu wyroku. Zaraz

nazajutrz udali si posowie polscy do króla z dowo-

dami i dokumentami w obronie poleconej im sprawy.

Znakomity obroca sprawy polskiej na soborze w Kon-

stancy i Pawe syn Wodzimierza by rzecznikiem po-

selstwa i powoujc si na dowody prawne, przema-

wiajce za tem, e ziemie: Pomorska, Chemiska i Mi-

chaowska byy dziedzicznemi ziemiami Korony, wska-

zujc na bulle papieskie, nakazujce Zakonowi zwrócenie

» Piekosiski, Rachunki dworu króla Wad. Jagiey, 543.
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tych ziem Polsce, uprasza imieniem królewskiem, aby

zanim przystpi do orzeczenia wyroku, roztrzsnl naj-

pierw prawa i dowody strony polskiej, by nadto wy-

sucha zdania doktorów kanonicznego i wieckiego

prawa, uczonych, dowodzcych, e wyrok apostolski,

bez wzgldu na póniejsze umowy, powinien by wy-

suchany. Na to wszj^stko odpar Zygmunt, e wszystko

to jest mu dobrze znanem i e wyrok ma gotowy.

Posowie stali jakby poraeni, nalegali przeto, aby

Zygmunt tego dnia nie wydawa jeszcze wyroku, a to

w tym zamiarze, aby mogli z czysto formalnych wzgl-
dów nie przyj wyroku, o którym ju si dorozumie-

wali, e wypad nieprzychylnie dla Polski. Jak dobrze

by poinformowany król Zygmunt o caej sprawie i o

argumentacyi, z jak wystpi mieli Polacy, wiadczy
to, i przystpujc do ogoszenia wyroku kaza prze-

doy rozmaite nadania, pomidzy innemi i Pomorskiej

ziemi, na rzecz Zakonu uczynione— a gdy na to biskup

Andrzej Laskarz zauway, i nie naley polega na

odpisach, dopokd nie bd porównane z oryginaa-

mi, odpar natychmiast, e zamyla wyrokowa na pod-

stawie odpisów.

Wyrokiem wrocawskim potwierdzi Zygmunt po-

kój Toruski z 1411 r., pomimo, e jak wiadomo, w Wie-

lonie nawet nie chciano bra go wcale za podstaw
rokowa, mimo, e kilkakrotnie by amany przez obie

strony. Osobno zastrzega, by Pomorska ziemia, Che-
miska i Michaowska z Nieszaw pozostay przy Za-

konie, a za zburzenie zamku Zotoryi nakaza Zako-

nowi zapaci na rzecz króla 25 tysicy z. wg., poleca

zarazem Zakonowi zburzy myn fortyfikowany na

Drwcy. Potwierdza rozgraniczenie pomidzy Mazo-

wszem a Zakonem, w czasach Ludolfa Koniga uczy-

nione, a co do mudzi nakazywa, by Toruski pokój

mia moc obowizujc, t. j. eby j Witold i król w do-

ywocie posiadali, atoli nie wolno im byo na mudzi
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zakada fortyfikacji. Zamek Jasieniec mia król w ci-

gu dwóci miesicy powróci Zakonowi. Postanowienia

te miay strony wiernie speni pod kar 10-ciu tysicy

grzywien.

Cakiem trafnie zauway Dugosz, e wyrokiem
tym okaza Zygmunt, e nie by sdzi, ani poredni-

kiem stron, ale raczej stronnikiem i obroc Krzya-
ków, atoli historyk nasz wcale nie wiedzia o tem, e
jeszcze przed piciu laty obieca by Zygmunt na ko-

rzy Zakonu wyrokowa w sprawie polsko-pruskiej \

Poselstwo polskie dao zna o zapadym wyroku kró-

lowi, bawicemu w Daugach na Litwie z Witoldem przez

goca, który w cigu tygodnia olbrzymi przestrze

blisko stu mil przeby. Ryczeli jak dwa lwy, opowiada
Dugosz o strapionych wieci niespodziewan wad-
cach i póno w noc sycha byo zdaleka odgosy ich

skarg. Postanowili tedy przez Zbigniewa Olenickiego,

wymownego sekretarza, tudzie Bartomieja Cybulk,
sekretarza litewskiego, zaoy protest przeciwko wy-

rokowi i zaraz go wysali do Wrocawia, dokd pod
koniec stycznia przyby.

Tymczasem Zygmunt dalej w Wrocawiu praco-

wa w raz wytknitym kierunku i na skargi posów
polskich zasania si Jakóbem biskupem Spoletaskim
i innymi Wochami, którzy go do tego wyroku namó-
wili; biskup za wskazywa na Niemców z Rady Zy-

gmunta, e oni to uoyli niesprawiedliwy wyrok. Da-

leko trudniej przyszo si broni Zygmuntowi przed

przysanymi od Jagiey i Witolda Zbigniewem Oleni-

ckim i Mikoajem Cybulk. Istotnie, trudnoby byo u-

wierzy, e mowie ci mieli tyle odwagi, e przed ca-

em znakomitem zgromadzeniem ksit, biskupów i ry-

cerstwa, posów miast z Rzeszy caej wypowiedzieli ca
prawd i wszystkie ale, ywione przez ich wadców

* zu irem besten vorwenden wollen C. ep. II, p. 73.
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ku Zygmuntowi. A jednak mowa ich, jak j nam prze-

kaza Dugosz, nie jest wymysem historyka, lecz po-

lega na prawdzie, na zapiskach Olenickiego lub spra-

wozdaniu z Wrocawia przesanem królowi, sam bo-

wiem król Zygmunt w licie swym do króla Jagiey ^

potwierdza tre miaej mowy, jak j z drugiej stro-

ny potwierdza list Witolda w sprawie wyroku do Zy-

gmunta pisany I Olenicki rozpocz odwane przemó-

wienie przypomnieniem licznych dogodnoci, wiadczo-

nych przez Jagie królowi Zygmuntowi, któremu w naj-

ciszych wypadkach dowiód szczerej przyjani, tak

wówczas, kiedy po klsce pod Nikopolis odmówi przy-

jcia wgierskiej korony, a nawet u Wenecyan stara

si o przyspieszenie powrotu Zygmunta do kraju, jak

znowu wówczas, gdy w czasie soboru zasania Wgry
od Turków; przypomnia uczynno w poyczeniu ol-

brzymiej sumy, za któr naby mona byo na wa-
sno wielkie kraje, a któr król da w zastaw trzy-

nastu miast na Spiu. Za te dowody szczerej przyja-

ni có spotyka w zamian króla Polski ? Oto w Koszy-

cach przyrzeke W. Kr. M. królowi naszemu wspólne-

mi siami wygna Krzyaków, a kiedy ju król z woj-

skiem wyruszy i stan nad granicami Prus, W. Kr.M pod pozorem przyjani skonie do zaniechania

wojny obietnic polubownego sdu, do którego si sam
ofiarow^ae. Nigdy te król nie spodziewa si wyroku
tak niesusznego, bo i przed ostatni wojn za pore-
dnictwem papiea Marcina V ofiarowali Krzyacy kró-

lowi ziemi Michaowsk i Nieszawsk, a nadto ust-

pienie swych praw do mudzi i Sudawii i 25 tysicy

zotych. Wyrok taki nie wiedzie do pogodzenia stron,

lecz raczej naraa je na jeszcze wiksze wojny. Bóg
mciciel krzywd, pomci si i wyzuje Wasze królewsk

1 C. Vit. Nr. 869.

2 C. Vit. Nr. 861.
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Mo Z królestw ojcowskich za krzywd króla mego,
mówi — jakby w przewidywaniu najbliszych klsk
Zygmuntowych, miay Zbigniew Olenicki.

Imieniem Witolda doda Mikoaj Cybulka, e tylko

z namowy króla Jagiey przystpi ksi do przymie-

rza Lubowelskiego i dotrzyma przysigi, e nigdy si-

ga nie bdzie po ziemie, do króla Zygmunta nalece,
ale skoro tene odsdzi Witolda wyrokiem swoim od
ojczyzny, zatem wypowiada mu przyja, któr sam
Zygmunt zerwa i ze sprzymierzeca ogasza si wro-

giem.

Mona si atwo dorozumie, jak srodze i bole-

nie dotknity by Zygmunt w swej ambicyi przez ta-

kie publicznie wygoszone wyrzuty. Domagano si od
niego cofnicia niesprawiedliwego wyroku, co byo czy-

stem dla niepodobiestwem, on bowiem zda do ogo-
szenia takiego, on wj^glda sposobnoci, któr za szcz-
liw uwaa, przeto o cofniciu nie byo ju mowy.

Nie pozostao tedy nic innego, jak zwlekaniem i

perswazyami zmusi obu wadców do przyjcia wy-
roku, ile e kompromis przez króla wystawiony, by
bezwarunkowy, wyrok formalnie prawny i na olbrzy-

miem zebraniu ogoszony. Owiadczy przeto przez

Fryderyka Brandenburskiego, e wyle do Polski przez

osobnych posów szczegóow odpowied. Gdy o tern

donieli królowi w Jedlnie obradujcemu posowie,

uchwalono nie wnosi sprzeciwu przeciwko wyrokowi,
lecz czeka, a Krzyacy nie dopeni którego z wa-

runków, aby mie suszny powód do podniesienia or-
a. Natomiast Witold przysa listownie odrzucenie wy-
roku, bardzo logicznie uoone i wypowiedzenie przy-

jani królowi Zygmuntowi '. Odsdzie mi od mudzi,
ale to moja ojczyzna z dziadów i pradziadów, jedno
tworzy z Litw pod wzgldem narodowym, na co same

» C. V. Nr. 861.



44 WADYSAW JAIKlO

nazwy wskazuj, albowiem mud oznacza po litew-

sku ziemi nisz w stosunku do wyszej po litewsku

Auxtote nazywanej. mudzini nazywaj si sami Li-

twinami a nie mudzinami. Tak samo ma si rzecz

z Sudawi... a zreszt jeeli W. kr. Mc chciae pokój

pomidzy stronami zarzdzi, to naleao niezapomina,

e Krzyacy s obcy, przybysze z Niemiec, którzy za-

brali Prusy, a teraz usiuj nas, prawdziwych dziedzi-

ców i wadców, si i przemoc wyzu z naszych po-

siadoci. Ju z tych wzgldów nie naleao wydawa
tak szerokiego wyroku, ile e w tej sprawie od nas

nie wyszed aden pod pieczci kompromis. Przez Boga
i sprawiedliwo zechciej W. kr. M odmieni wyrok,

inaczej, jak dugo y bd, nie bd waszym przyja-

cielem!

Doda naley, e Zygmunt przesa przez wysa-
ców swych Jana Czenka z Sydow i Jana Ceselmeistra

szerokie uzasadnienie sprawiedliwoci swego wyroku,

motywujc kady punkt z osobna. Wymowni ci mo-
wie owiadczali prywatnie, e król Zygmunt nie do
objaniony by co do praw króla Polski i Witolda i przy-

rzek uchyli obciajce króla postanowienia. Polacy

odpierali t obron Zygmunta tern, e wszake do Wro-

cawia przybywszy, nie chcia sucha wywodów pol-

skich, owiadczajc, e ma ju gotowy wyrok. Poso-
wie zarczali, e Zygmunt odmieni w wyroku, co byo
niesusznem. Natenczas król, biorc te wszystkie owiad-
czenia za prawd, wysa biskupa krakowskiego Woj-

ciecha Jastrzbca i Zbigniewa z Brzezia do Zygmunta
z usiln prob odmienienia wyroku. Zygmunt wypar
si, jakoby mia dawa przez swych posów jakowe
obietnice poprawy wyroku, owiadczy, e go ju raz

wyda i pieczci stwierdzi i e wszelka poprawa bez

zgody stron uwaczaaby jego majestatowi. Teraz z ko-

lei król al swój zwróci na biskupa krakowskiego, gdy
mu o tej odpowiedzi Zygmunta doniós, owiadczajc,
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i bez królewskiego pozwolenia wyda bezwarunkowy
kompromis, który, gdyby by ograniczony co do czasu,

królestwu nie przyniósby szkody. Lubo kanclerz a-
cno si usprawiedliwi, przecie król w tej sprawie na-

znaczy termin 25-go lipca na zjazd czycki. Zanosio
si na burz z powodu wyroku wrocawskiego w sa-

mej Polsce, a nie trudno odgadn, e i w stosunku

jej do Litwy odkryto sab stron przed tak uwanym
i ze wszystkiego korzystajcym przeciwnikiem, jakim

by król Zygmunt. Witod bowiem owiadczy ostate-

cznie, i on nie da zezwolenia na kompromis — a wic
i wyrok go nie obowizuje. Zygmunt zapamita ten

argument i na list obraliwy odpowiedzia chodno, ale

z poczuciem wysokiej swej godnoci \ niczem nie zdra-

dzajc, e dawno ju zobowiza si do wydania takiego

wyroku. Przy wydawaniu wyroku — pisa — nie mia-

em na wzgldzie ani braterstwa i przymierza naszego,

ani te jakowych win, o których wspominacie, lecz

sam tylko sprawiedliwo. Atoli niepomiarkowana na-

dzieja, którcie sobie uroili, ta was uwioda i teraz

was dotyka i waszego króla, nie ustajcego dotd
w skargach swych na nas. Có to, mylelicie moe, e
dla braterstwa pomidzy nami zawartego, my zapo-

mnimy o Bogu, o honorze, a w wyroku uwzgldnia
bdziemy tylko wasz korzy. Rozumiemy obowizki
wzgldem przyjació, atoli abymy mieli na ich korzy
drugich krzywdzi, nie jest to naszym zwyczajem! Gro-

zicie nam, e jeeli nie odmienimy wyroku, nie bdzie-
cie przyjaciómi naszymi. Bolesn jest nam zawsze u-

trata przyjació, jak znowu przyjemnem jest nabycie

dobrego przyjaciela, lecz skoro bez naszej winy które-

go utracimy, atwo przyjdzie nam pocieszy si po
stracie.

Wobec takiego stanowiska Zygmunta postanowiono

1 C. V. Nr.
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oczekiwa na bieg wypadków, aby korzystajc z dumy
przeciwników, módz obali prawnym sposobem wyrok
wrocawski. Wkrótce wypadek taki zaszed. Na dniu

bowiem 23 kwietnia Krzyacy powinni byli wypaci
12.500 wg. z. i to w zocie. Gdy penomocnicy polscy

Zbigniew Olenicki i Janusz z Kocielca przybyli do

Torunia po pienidze, owiadczy komtur tameczny, e
moe wypaci cz sumy w zocie, reszt za w sre-

brze. Pragncy uchylenia wyroku posowie, nie zgodzili

si na tak wypat, odmówili wzicia pienidzy i od-

jechali z Torunia. Natychmiast te król da o tem wia-

domo Zygmuntowi, przesyajc zarazem szereg in-

nych obwinie, na co Zygmunt odpowiedzia, e obwi-

nienia zarzucone nie s udowodnione, e Zakon pra-

gnie si cile wywiza z danych zobowiza i upra-

sza króla, by sum dun take w srebrze zamiast

w zocie przyj^ Do jakiego stopnia zdoa Zygmunt
panowa nad sytuacy i zamt w Polsce powiksza,
wiadcz take listy króla Jagiey, którymi i teraz je-

szcze zarcza, e nie wtpi w obietnice, dane przez

posów Zygmunta co do zagodzenia i odmienienia wy-

roku i e tylko w tem przekonaniu pozostajc, by mu
posusznym. Atoli strona przeciwna, nietylko e nie

uicia zapaty w Toruniu, ale jeszcze wójt Nowej Mar-

chii zniszczy poog dobra siostry królewskiej Zofii,

wdowy po ksiciu Bogusawie supeckim, który by
zawsze z ziemiami swemi wczony do wszystkich uka-
dów czynionych przez króla Polski; nadto myna Lu-

bicza dotd nie znieli Krzyacy i nielitociwie uci-

skali kupców nowemi cami. Charakterystycznym jest

dodatek w licie króla, e od kanclerza swego Wojcie-

cha Jastrzbca otrzyma upewnienie, jakoby król Zy-

gmunt przyrzek wyprawi posów swoich do mistrza,

aby go skoni do przyzwolenia na odmian wyroku;

Voigt VII, 373.
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posowie ci mieli przyby w cigu wielkiego postu do
Jagiey, lecz dotd nie przybyli... ^

Widoczna te z powyszego, e kanclerz a z nim
i towarzysze jego Zbigniew z Brzezia i Jan z Tulisz-

kowa szukali rozmaitych sposobów obronj'- wasnej, ile

e termin zoenia odpowiedzialnoci na zjazd walny
czycki dany ju si zblia. Dugosz opowiada, e po-

wodem nienawici króla do kanclerza bya królowa

Elbieta, wielki al czujca do Jastrzbca, z tego po-

wodu, e odmówi pieczci w sprawie wyniesienia syna
królowej z pierwszego maestwa, Jana z Pilczy do
godnoci pana lennego na acucie. Do czycy (w lip-

cu 1420) zjechaa si wielka liczba dostojników i zie-

mian, dokd gdy i król przyby, wytoczono aob
przeciwko kanclerzowi. Oskarenie wnosi prokurator

królewski, lecz mow jego przerywano, groono mu
piciami, poczto szabel dobywa, co widzc król, prze-

niós si do komnaty królewskiej nad bram zamkow
bdcej. Pomidzy wzburzonych stronników kanclerza

a krewnych i przyjació zmarego biskupa Wysza, któ-

rzy si tu licznie zgromadzili, a którzj'- darowa nie

mogli Jastrzbcowi, i on to spowodowa usunicie Wy-
sza z biskupiej stolicy, wdaj si panowie; wreszcie

wojewoda krakowski zdoa uspokoi umysy. Z wy-
roku uniewinniajcego, ogoszonego w czycy 27-go

lipca 1420 r. ^ wiemy, i oskarycielami ze strony króla

byli Piotr Szafraniec krakowski, Bartosz sandomierski

i Wojciech Malski czycki podkomorzowie i e wyst-
powali oni przez usta rzecznika królewskiego Klemensa
Wtróbk imieniem króla i caej Polski. Oskareniem
zarzucano kanclerzowi, i wbrew uchwale rady korony,

nie dobrawszy sobie tych, których mu wyznaczono, tj.

Jana z Tarnowa wojewod krakowskiego i Mikoaja

1 Raczyski 262, 263.

« C. eccl. Cat. Grac. II N. 594.
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Sandomirskiego, napisa bezwarunkowy kompromis na
szkod Polski, nieuwzgldniwszy nawet, e przedtem

ju Krzyacy ofiarowali 40 tysicy kóp groszy kró-

lowi pod Brodnic, a nadto niektóre pograniczne po-

wiaty oddawali. W izbie zasiadali obok biskupów Jan
Starszy i Aleksander proboszcz gnienieskiej kapi-

tuy, ksita Mazowieccy, kasztelan krakowski Kry-

styn z Ostrowa, Jan z Tarnowa wojewoda krakowski,

Sdziwoj Ostroróg poznaski i inni wojewodowie, ka-

sztelanowie, wreszcie sdziowie ziemscy. Po naradzie

króla z tymi dostojnikami owiadczono, e biskup na-

ley do jurysdykcyi duchownej, do której te spraw
si odsya. Kanclerz zaprzeczy prawdziw^oci oskare-
nia i owiadczy, e poddaje si sdowi duchownemu^
a arcybiskup gnienieski po naradzie z biskupami

i kanonikami zawyrokowali oczyszczenie si przysig,
któr te zaraz biskup Jastrzbiec zoy sowami: »to

co mi dali win panowie od króla i od pospóltwa ko-

rony, tegom wszego od pirwego do poledniego praw,

a inako tego zapisa albo kompromisam nie wyda, jeno

jakom ji z minuty przed królem czed (czyta) i opra-

wi; tako mi Bóg pomoy, Matka Boa, wity Krzy
i wici «.

Jak ju z powyszego widoczna, wyrokiem swym
spowodowa król Zygmunt niemay zamt w Polsce,

ca spraw, jak dawniej, mia i teraz w swem rku
a sprzecznemi zarzdzeniami i obietnicami jak dawniej

tak i teraz spowodowa, e Polska od strony Prus bya
niepewn pokoju. Ju nawet sycha byo w tych stro-

nach szczk broni, wprawdzie nie w Prusiech, ale w po-

bliu. Król bowiem, który, jak to ju wspomniano,

uj si za spraw ksinej wdowy Szczeciskiej, wy-

sa by ksitom Sczecina krewnym króla Eryka,

w ich zwadach z Fryderykiem Brandenburczykiem po-

siki z Wielkopolski. Fryderyk odniós wprawdzie zwy-

cistwo pod Tangermiindenad ksitami, ale ju w maju
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widzimy go w Poznaniu, gdzie czyni rozmaite propo-

zycye królowi, dotyczce Drahima, dzieronego przez

JohanitówS przyczem zapewne mia na oku dostanie

w swe rce zastawionej Zakonowi Nowej Marchii, jak

si tego trafnie dorozumiewano 2. O tych propozycyach

bdziemowa jeszcze w innym rozdziale poniej, tutaj za-

znaczy naley, e na pónocy granic polskich, na caej

dugiej linii grozia królowi nieprzyja, której bodca
dodawa wyrok wrocawski.

Wracajc do zjazdu w czycy, zaznaczy nale-

y, e tam uchwalono take da odmown odpowied
posowi panów czeskich, starajcych si zbada, czyby

król Jagieo nie skoni si do przyjcia korony cze-

skiej. Istotnie myl ta powstaa w Czechach, a powo-
dem jej byo postpowanie Zygmunta wobec Czechów,

o którem sów kilka nadmieni naley.

W Wrocawiu powzi Zygmunt plan zupenego
wytpienia husytyzmu, celem ugruntowania potgi im-

peryalizmu na wschodzie. W tym celu postara si naj-

pierw o rodki pienine, które uzyska od Marcina V
z dziesicin kocielnych, a nadto o podjcie krucyaty

przeciwko kacerzom husytom i ich pomocnikom, któr
uroczycie 17 marca w Wrocawiu ogoszono ^. Krwa-
we sceny, jakie Zygmunt równoczenie zarzdzi, ka-

zawszy ci 23 mieszczan wrocawskich za samowolny
obiór nowego magistratu i spali Kraz praskiego mie-

szczanina za obraz publiczn soboru, miay na celu po-

strach rzuci na Czechy i przygotowa królowi spokojne

owadnicie tego królestwa. Tymczasem tam z oburze-

niem przyjto te wszystkie zarzdzenia Zygmunta.
W Taborze zorganizowa yka rzd i pocz zdoby-

wa ssiednie zamki. W Pradze zgromadzili si na ra-

1 C. Vit. N. 868.

* Caro L. Canc. II, p. 91 uwaga.
« Wawrzyniec Brzezina, Fontes I, 2, 352 i bulla u Palackie-

go UB. I, 17, Nr. 12.

W/adys/aw JagieUo. T. II. 4



50 WADYSAW JAGIEO

tuszu mieszczanie i profesorowie uniwersytetu, odebrali

przysig od rajców na kielich, mianowali omiu sta-

rostów i podjli oblenie Hradczyna tj. królewskiego

zamku. Take i szlachta chwycia za bro, uwaajc
ogoszenie krucyaty za cik obraz caego narodu.

Sowem, w caych Czechach pod hasem »obrona sowa
Boego« zawrzaa walka, a kocioy i klasztory padaj
w gruzy z rk rozamitnionyeh tumów. Ze wschodu nad-
cigaj do Pragi Horebici (od góry Horeb tak nazwani),

pod wodz Hinka Kruszyny, który obejmuje dowództwo
w stolicy. Atoli zamek nie poddaje si i musiano ostate-^

cznie zawrze rozejm z zaog, a Praanie wysali do nad-

cigajcego na odsiecz Zygmunta poselstwo. Z tak
hard dum odprawi król posów, e ta wanie odprawa
natchna Praan mstwem, do jakiego tylko rozpacz mo-
e pobudzi. Powoanoyk na obron Pragi. Pamitne-
go dnia 14 lipca Zygmunt oblegajcy napróno z wielk
armi Prag, dozna klski pod gór Witkowem, odtd
gór yki zwan. Zygmunt, eby nie odciga ze wsty-

dem z pod murów miasta, kaza sobie w tumie w.
Wita woy na skronie czesk korpn 28 lipca, t ko-

ron, któr ju Czesi królowi Polski postanowili ofia-

rowa. Teraz zwin Zygmunt oblenie stolicy i eby
módz opaci wojska, kaza obdziera skarbiec królew-

ski, witynie i kocioy z sreber, zastawia dobra ko-

ronne lub rozdawa je i sprzedawa. Podczas pobytu
Zygmunta na Wgrzech, których broni od Turków,

husytyzm urós w potg — Praanie wyruszyli na

zdobycie Wyszehradu i po kilku tygodniach prawie juz

byli u celu zadania. W tem 1 listopada nadcign Zy-

gmunt z odsiecz w 20.000 wojska, lecz na gow po-

bity musia ucieka z pod murów Pragi. Jeeli si nadto

zway, e jeszcze podczas oblenia Pragi przedoyli
mu Praanie, Taboryci i Horebici tz. cztery artykuy pra-

skie, stanowice niejako rdze husytyzmu, a zarazem

bdce cznikiem rozlicznych stronnictw, na które si^
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husytyzm rozpad, natenczas pojmiemy, e koronacya
Zygmunta na Hradczynie nietylko nie miaa adne-
go znaczenia w narodzie, ale przeciwnie, wywoaa
u stronnictw dno do szukania sobie innego króla,

tak dalece, e jak to poniej poznamy, pod koniec roku
i yka przyoy piecz sw, celem powoania króla

Jagiey na tron czeski...

I tutaj wanie pokazuje si, jak zrcznie zasza-

chowa Zygmunt Polsk wyrokiem wrocawskim, ska-

zujc j na bezczynno i bronic wszelkiego miesza-

nia si w sprawy ssiednie, na zachodniej stronie jej

granic si odgrywajce, a wreszcie si faktów oddala-

jc Litw tj. Witoda od Jagiey.
Bo co do Witoda, to zaznaczy naley, e skoro

owiadczy, i kompromisu nie wyda ze swej strony

i wyroku nie przyj, tem samem trwa nadal w od-

rbnoci swej od Korony co do sprawy z Zakonem.
On sam wypowiedzia przyja Zygmuntowi, pod-

czas kiedy Jagieo zawsze jeszcze dawne ssiedz-

kie stara si utrzymywa stosunki; on sam toczy ro-

kowania na wasn rk z mistrzem, tak e ten osta-

tni upraszajc o wolno handlu na Litwie dla kupców
swoich, odwoywa si na króla Jagie, chccego do-

trzyma warunki wrocawskiego wyroku ^ Wysano do

Witoda ulubionego przez ksicia braciszka Zakonu,

aby stara si wybada stanowisko ksicia; ksi ca-

kiem otwarcie kaza owiadczy mistrzowi, e zarz-
dze pokojowych, które król Rzymski ustanowi, nie

przyjmuje i jeeli mistrz chce pokoju, niechaj si po-

trudzi w podró na Litw a z nim zawrze umow 2.

Byo to ju powtórne owiadczenie Witoda; to Kiich-

meister pocz dalej bada i kusi ksicia w kierunku

oddalenia go od Korony. W tym te celu zaraz zacz

C. V. Nr. 862.

Ib. Nr. 865.
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rokowania o zjazd w Kownie lub Wielonie \ posa list

wolnego polowania w lasach Zakonu ^ — zawar wre-

szcie ukady o zjazd na dniu 8 wrzenia w Wielonie

odby si majcy ^ a równoczenie oskarajc ksicia

przed Jagie, z powodu po trzykro ju zaprzeczo-

nego ze strony ksicia wyroku wrocawskiego, upra-

sza, by król jako najwyszy zwierzchnik Litwy, jakim

si w dokumentach tytuuje, zechcia wpyn na Wi-

tolda i przywie go do posuszestwa wyrokowi*. Na
zjedzie w Wielonie zawarto rozejm partykularny

z ksiciem a do 13 lipca roku nastpnego ^ Przyby
tu take radca i pose króla Zygmunta wpywowy Kon-

rad von Weinsberg, podkomorzy pastwa Rzymskiego,

przysany do króla i do Witolda, aby utrwali wieczy-

sty pokój pomidzy Polsk, Litw a Prusami « — do-

zna jednak wielkiej obrazy; Witold bowiem wcale si
nie oglda ani na jego osob, ani na listy uwierzy-

telniajce \ Co bardziej, Witold przedoy warunki co

do granic mudzkich i litewsko-pruskich, zupenie od-

mienne od granic, jakie byy opisane w wyroku króla

Zygmunta. Caej mudzi z Niemnem, Rusn, Wintbur-

giem, Kajped i caej puszczy Sudawii po drugiej stro-

nie Niemna da Witod dla Litwy, a temsamem da
umorzenia dokumentów przeciwko temu daniu prze-

mawiajcych.
Atoli i mistrz umia swej sprawy broni, a zara-

zem kusi dumnego ksicia, który przeszkodzi by nie-

dawno wytyczeniu granic prusko-mazowieckich pomi-
dzy zakonem a Janem mazowieckim, odcignwszy Ja-

* Ib. Nr. 866.

2 Ib. Nr. 875.

5 Bunge V c. 641.

* C. V. Nr. 893.

* C. V. Nr. 899. Turgieniew Suppl. ad h. RM. Nr. 115.

« C. V. p. 485 Nr. 885 Altmann I. 295.

' Sich nichtes kart. C. Vit. p. 494.
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nusza od zamiaru dogodzenia mistrzowi i wytyczenia

granic w myl wrocawskiego wyroku K Widocznie z in-

formacyi króla Zygmunta owiadcza Kiichmeister ksi-

ciu, e i jego obowizuje wyrok wrocawski, lubo na
kompromisie nie byo pieczci litewskiej, gdy i wyrok
budziski ksi cile wypenia, a przecie kompro-
misu osobnego nie zoy, co zreszt jest samo przez si
zrozumiaem, skoro wszake Polska i Litwa jedno sta-

nowi, a król Polski tytuuje si najwyszym ksiciem
Litwy. Przeto mistrz jest i teraz przekonany, e wyrok
wrocawski obowizuje take i ksicia, jeeli jednak

ksi jest przeciwnego zdania, to moeby naleao
spraw t odda pod rozsdzenie Ojcu witemu, lub

kardynaom, lub królowi Rzymskiemu, elektorom, lub

wreszcie królowi Henrykowi angielskiemu^.

Podobnie zrcznie walczono równoczenie z kró-

lem Jagie, któremu przedstawiono ponnoó zarzu-

tów przeciwko Zakonowi skierowanych, skoro sam król

nie zwraca Zakonowi przysdzonych temu terytoryów

Murzynowa, Orowa i Nowej wsi, nie podnosi pieni-

dzy, lecych w gotówce na ratuszu toruskim, a wre-

szcie skoro Witoda wyrok wrocawski nic nie obcho-

dzi... ^ Metoda rónienia zjednoczonych wadców bya
dobrze zayta przez mistrza, chocia na razie bez wik-
szego skutku, jak zawarcie owego odrbnego z Litw
rozejmu. Zbytecznem byoby dodawa dla charaktery-

styki dosadniejszej zamiarów Zakonu, e Kiichmeister,

jak przed laty tak i teraz porozumiewa si e wi-
drygie w sprawie odnowienia dawnych z nim uka-
dów, obiecujc dotrzyma dane raz ju zobowizania*.
Król atoli przeszkodzi nowej zdradzie, knowanej przez

» C. Vit. p. 477 Nr. 874.

> C. Vit. p. 497.

» C. Vit. Nr. 893.

* C. Vit. Nr. 883 cf. Bunge V c. 654.
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ksicia, pogodzi go z Witodem \ przyzna dochody bo-

gate w Polsce, nada czernicliowsk; siewiersk i tru-

beczewsk ziemi i uspokoi groc burz.
Dawna niech ku Zakonowi odya teraz w Ja-

gielle ku Zakonowi; kaza wprawdzie podj z toru-
skiego ratusza lece tam pienidze 2, ale zaraz potem
w dwóch kierunkach równoczenie rozpocz akcy
przeciwko Zakonowi, któremu okaza nieask, nie wy-
syajc nawet na zjazd umówiony w Grabiach nad Pro-

sn swoich penomocników ^ Postanowi bowiem wnie
protest w Kuryi przeciwko wyrokowi wrocawskiemu
i w tym celu wysa do Marcina V Pawa Wodzimierzo-
wicza tudzie Jakóba de ParavesinoS a równoczenie
toczy ukady ze zbliajcym si do Fryderykiem
brandenburskim, by go pozyska jako potnego sprzy-

mierzeca dla swej Korony.

Co do sprawy w Ezymie, to jak ju wspomniano,

papie yczy sobie pokój pomidzy stronami zape-

wni, to te i teraz na proby królewskie w nadziei

trwaej zgody nakaza rozejm do koca wrzenia przy-

szego roku jak najcilej dochowa, a tymczasem za-

wezwa strony obie do Rzymu na Boe Narodzenie,

celem wyjanienia, dlaczego król Jagieo wyrok Zy-

gmunta uwaa za niesprawiedliwy i niewany, oraz

celem usprawiedliwienia si obu stron z wzajemnie so-

bie stawianych zarzutów, poczem papie postanowi po-

midzy stronami stay pokój \ Prokurator Zakonu na-

tychmiast przestrzega mistrza przed zwrotem dla spra-

wy Zakonu szkodliwym ^ a Kiichmeister otrzymawszy

nakaz papieski, nazwa go wyudzonym przez Polaków,

» C. Vit. Nr. 887, 889, 890.

2 Caro L. C. II, Nr. 90, Lites I, 2, p. 62.

» C. Vit. N. 909.

4 Raczyski, 267—269.
5 Theiner MP. II, N. 30, Lites I, 2 p. 92.

« Bunge V, c. 664.
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szkodliwym dla Zakonu i wymierzonym przeciwko wy-
rokowi wrocawskiemu \

Ju taka zoliwa ocena aktu dobrej woli papie-

a, przyjaciela i ordownika Zakonu, wiadczya, jak

lepo zaufa Zakon Zygmuntowi, jak mudnie trzyma
si litery sowicie opaconego dokumentu, jak nie chcia
uroni nic z tenoru wrocawskiego aktu, którym zdoa
król Zygmunt zwiza Zakon ze swoj osob, ale dla

swoich wycznie celów.

Listy dostojnych dygnitarzy duchownych arcybi-

skupa Eygi, biskupa Ozylii, wstawiajce si za Zako-

nem wielkie uczyniy wraenie na Marcinie V, o czem
ju wspomniano, a doda naley, e i elektorowie trzej

nadrescy czynili przedstawienia papieowi, by nie u-

ycza posuchu wrogom Zakonu, usiujcym obali wy-

rok wrocawski, a takiemi przedstawieniami zasypy-

wano i kardynaów i to ze strony wielu ksit nie-

mieckich K

Marcin V o obaleniu wyroku nie myla, lecz ra-

czej o wynalezieniu podstawy do zgody pomidzy stro-

nami, do której to podstawy i wyrok wrocawski mia
nalee. Prawn stron badano z rozporzdzenia pa-

pieskiego ^ zasigano opinii fakultetów prawniczych

i najuczeszych prawników S ale to wszystko zarzdza
papie, aby zgod utrwali. To te obie strony, czujc
ten zamiar papieski, byy jakby w trwodze, i król Ja-

gieo ali si przed papieem z powodu, e z niczem

zamierza odesa posów, których on wysa w sprawie od-

woania wyroku wrocawskiego ^ a tak samo i proku-

rator Zakonu trwog przejmujce sprawozdania posy-

1 C. Vit. N. 919.

« RTA. VIII. N. 5, 6, 7.

« Lites I, 2 f). 1.

* Lites III. p. 276.
^ C. Vit. N. 926.
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a do Malborga. A tymczasem papie sam przesuchu-

jc strony, które na terminie zjawiy si z caem mnó-

stwem dokumentów i pergaminów na poparcie swyci

praw i da, podczas gdy wawe spory zacietrzewiy

zapaników, owiadcza z ca powag swego dostoje-

stwa, e bynajmniej nie myli wyrokowa w tej spra-

wie, lecz poznawszy prawa obustronne postara si

o obmylenie rodków zawarcia staego pokoju K

Podobnie tedy jak na Polaków, wpywa te Mar-

cin V i na przedstawicieli Zakonu, aby spucili z tonu.

Kozesza si pogoska, e papie powierzy Brandzie

rozstrzygnicie sporu— zaniepokoio to prokuratora Za-

konu, ile e kardyna by znanym przyjacielem Polaków,

Papie da audyency prokuratorowi i przestrzega:

spucie z tonu, nie macie siy, jestecie sabi, a ja y-
wi obaw, i ambicya króla i Witolda, denia ich do

owadnicia ziemiami waszemi, mog by wasz zgu-

b 2. Uznajcie Pomorze jako wasno Korony — radzi

papie w maju prokuratorowi Zakonu. Byoby to wbrew
naszym przywilejom, broni si prokurator i dodawaa
e to oddanie byoby zgub Zakonu, kraj ten posiada

mistrz od Rzeszy nie od Polski; zreszt mamy doku-

menty papieskie nakazujce, by Zakon nie uznawa za-

wisoci swych krajów od adnego ze wieckich wad-
ców'. Gdyby król mnie nie posucha — przedstawia

papie Krzyakom — nie mam wszake siy, by go

przymusi ? Zreszt prosicie o obron swych praw, ale

i oni o to samo prosz, skoro skonicie si do ich -
da i oni atwiej dadz si ugi*. Wiedziano, e pa-

pie znowu na rok nakae rozejm, a tymczasem zaa-

twi, co si da zaatwi.

1 Daniowicz N. 1319 uwaga; prokuratora pismo z 18 marca

1421 r.

' Cod. ep. II, p. 121; Prokuratora sprawozd. z 18 kwietnia 1421.

» Bunge V, c. 737.

* Voigt VII, 390 relacya z 29 kwietnia 1421 r.
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Trudnoci w zaatwieniu tych nawet koniecznych

spraw byy niemae, bo tak Polacy jak i Witod coraz

gwatowniejsze skargi przysyali na swych przeciwni-

ków, z drugiej za strony Zakon wprost uchyla si
od interwencyi papieskiej. Kiichmeister, jakby w oba-

wie o interwency Rzymu udzieli starszynie Zakonu
penomocnictwo do rokowa z królem Zygmuntem, gdy-

by tene chcia spory pomidzy Polsk a Prusami po

wyroku wrocawskim powstae zaagodzi S ale równo-

czenie ociga si z wypat drugiej raty, wtpic, czy

król zechce dotrzyma warunków ^ i w ogólnoci wa-

hajc si postaw czyni pokój niepewnym, jakby ko-

rzystajc z tego, e Czesi po zadanych Zygmuntowi
klskach coraz bardziej zaczli si zblia do Polski

i da od niej króla...

Tymczasem, jak ju wspomniano, Jagieo przj^j
uprzejmie staranie Fryderyka Brandenburczyka o za-

warcie przyjani z Polsk i w Polsce budowano na-

dzieje na Fryderyku jako aliancie przeciwko Zakonowi
i jako obrocy przeciwko Zygmuntowi w Rzeszy nie-

mieckiej. Przedewszystkiem jednak liczono na posiki

wojenne, rozejm bowiem ju si koczy, a o nowym
dotd nie byo mowy, i tylko Marcin V o nim myla.
Otó Fryderyk, nie chcc dawa posików na wojn
polsk, staje jako gorliwy popieracz usiowa papie-

skich a staraniom jego przypisa naley, e i Jagieo
skoni si do zawarcia rocznego rozejmu. Prawie ró-

wnoczenie starania tak papiea, jak Brandenburczyka
zostay uwieczone skutkiem i znowu do koca czer-

wca 1422 r. mia panowa rozejm polsko-pruski ^ a wa-
ciwie naprenie, którego rodzicem, jak wiadomo, by
król Zygmunt.

» C. Vit N. 932, DRTA. VIII, N. 21.

2 Ib. N. 936, 941.

3 Riedel, pars II tom i III N. 1401, Bunge V, c. 752, C. Vit.

Nr. 959.
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Marcin V odetchn na wiadomo o przedueniu
rozejmu i ciwali Brandenburczyka za prace w tym
kierunku pooone, ale zarazem poleca stara si o za-

warcie staego pomidzy stronami pokoju K Liczy wi-

docznie na to, e Brandenburczyk sparaliuje dziaal-

no husytów na dworze polskim i nakoni króla do
pokojowych de. W tej nadziei wysa te legata

swego Antoniego Zeno do Polski, polecajc mu pod
koniec listopada zbada spraw polsko-prusk \ Skoro

atoli wnet potem 8 grudnia przybyy alarmujce wia-

domoci o lidze polsko-czeskiej, papie te oskarenia

przeciwko królowi i Witoldowi wymierzone, przesa
w kopiach swemu legatowi i poleci Jagie i ksicia

powstrzyma od polityki sprzyjajcej Czechom, a za-

razem da now instrukcy co do postpowania w spra-

wach polskich^.

Oczywicie zarzdzenia te byy wywoane przez

króla Rzymskiego Zygmunta, który o tych stosunkach

czesko-polskich w przesadnych barwach da zna pa-

pieowi i rozmaitemi drogami dy do oczernienia

króla i Witolda po caym Zachodzie, aby ich zmusi
do cakowitego zerwania z Czechami. Jeszcze w lipcu,

a wic w czasie, kiedyto pogoski szerzono, e Zygmunt
Korybut ma by wysanym z Polski do Czech, by nie
pomoc husytom, król Zygmunt nakazywa Kiichmei-

sterowi, by na wypadek, gdyby si pogoski sprawdzi-

y, uderzy zaraz na Polsk*. Przez Ferdynanda ukie-
skiego biskupa równie kaza przestrzedz mistrza, i Wi-

told czy si z wykltymi przez Koció husytami ^ W pa-

dzierniku powtórnie nakaza mistrzowi wypowiedzie

1 C. ep. II, N. 99.

2 Lites II, p. 1. D. IV, p. 285 ad an. 1422.

» C. ep. II, N. 101.

* C. Vit. N. 953, Palacky UB. I, N. 127.

' Ib. N. 955.



WYROK WROCAWSKI 59

wojn Polsce i Litwie na wypadek, gdyby pogoski si
sprawdziy \ a wnet potem zawezwa Fryderyka Bran-

denburczyka, aby zaprzesta myle o maestwie syna

swego z córk króla Jagiey i miesza w taki sposób

krew swoj, skoro król ów wraz z Witodem bior
w obron czeskich kacerzy. Zaklina go przytem na
dobrodziejstwa wiadczone, na oddanie mu Marchii, pod-

niesienie do rzdu elektora itd. \ A doda naley, e
mimo to wszystko toczy on równoczenie rokowania

z Jagie w sprawie czeskiej, przez posów i listy,

przyjmowa poselstwa Jagiey z ofiarowaniem mu po-

mocy przeciwko husytom za cen lska, jak to po-

niej dokadnie poznamy, udzi Polaków nadziejami

i niemi to oddala ich od Witolda, który tylko o wy-

saniu Korybuta myla a projektom zblienia si do
Zygmunta przeciwdziaa. To wszystko dokadnie wi-

dzia i bystro ocenia Zygmunt, zwaszcza ow rónic
w zapatrywaniach si na spraw husyck, zachodzc
pomidzy Jagie, pragncym lska dla swej Korony
a Witodem uywajcym husytow wprost do celów

zemsty i wysyajcym Korybuta do Czech dla uczynie-

nia dywersyi w walce, któr gównie przeciwko Zako-

nowi toczy miano.

Czy wobec tak wrogiego Polsce stosunku, jaki

zaj król Zygmunt, denia Marcina V, by bd co

bd pokój utrzyma, mogy by uwieczone pomyl-
nym skutkiem ? Ju pod koniec stycznia zaoy Kiich-

meister protest przeciwko misyi pokojowej legata Ze-

nona ^ a wiadomo, e nie powayby si wystpowa
przeciwko powadze papieskiej, gdyby go do tego kto po-

tny nie podburza. Uczyni to król Zygmunt, uywajcy
wszelkich dróg do odwoania legata z Polski^. On to

1 Ib. N. 983, 984, Palacky Beitr. I, N. 146, 147.

> Pal. Beitrage I, N. 66.

» C. ep. II, N. 102.

* Bunge V, 796.
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W sposób szorstki prosi i papiea o odwoanie le-

gata, wyraajc yczenie, by si papie w spraw pol-

sko-prusk nie miesza. » Kilkakrotnie ju listami i po-

selstwami — pisa on 5 lutego 1422 ^ — uwiadamiaem
witobliwo Wasz o zapadym wyroku wrocawskim,
owiadczajc, jak to Jagielle i Witoldowi pisaem, i
Wasz witobliwo, albo kollegium kardynalskie^

albo przyszy sobór, lub kadego ksicia, byleby nie

by naszym wrogiem, obieramy na sdziego, niechaj

oceni nasz wyrok, a chtnie go poprawimy, jeeliby-

my odbiegli w nim od sprawiedliwoci; to te wród
takich stosunków poselstwo i danie Zenona jest dla

naszej godnoci obelywe «.

Papie, który jeszcze w lutym mia nadzieje w po-

mylny skutek zabiegów swego legata i prosi Witolda,

by popiera Zenona w sprawie uskutecznienia pokoju

z Zakonem 2, teraz skutkiem listu Zygmuntowego naka-

za Zenonowi, aby odwoawszy, jeliby co uczyni szko-

dliwego honorowi cesarza lub wyrokowi wrodawskie-

mu przeciwnego, powraca do Kzymul W kwietniu ju
wojna polso-pruska wisiaa w powietrzu, a Zygmunta

który do niej Zakon animowa, nakaza nawet uwi-
zi Zenona, »mienicego si legatem«, na wypadek^

gdyby przyby do Prus*. Nie dziwna, e zjazd w Solcu

przez Zenona w czerwcu uoony, spez na niczem,

a mistrz wielki, uwiadamiajc o tem inflanckiego, do-

nosi o majcem wnet nastpi odwoaniu legata i o ry-

chej wojnie z Polsk.

Misya pokojowa legata, lubo jeszcze w lipcu po*

woywa strony do Gogowa, gdzie 7-go lipca zaoy
mistrz apelacy przeciwko jego dziaalnoci ^ bya

» Altmann I, 333.

> Caro Liber C. II, N. 114.

' C. ep. II N. 105.

^ C. Vit. N. 997.

6 Lites II, 22, 23, 78.
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skoczon. — By on jeszcze w sierpniu i wrzeniu
w Polsce, podczas wybuchu wojny i nawet przypozy-

wa wiadków 1, ale byo to ju tylko przypatrywanie

si wypadkom, którym pomimo szczerej chci zapo-

biec nie zdoa.
Smutnym by koniec zarozumiaego i hardego

Kiichmeistra, który przez szereg lat dajc si uywa
za wygodne narzdzie Zygmuntowi, uchyla si szcz-

liwie od wojny, teraz atoli uchyli si ju nie zdoa.
Sdziwy ju mistrz widzia ca nieszczero w post-
powaniu Zygmunta, widzia wprost narzucone przez

króla Ezymskiego Zakonowi brzemi wojny, której

Zakon sprosta adn miar nie móg, która musiaa
pocign za sob tem wikszy jego upadek i kiesk.

Widzia i to, jak dobrze król Polski jest do wojny przy-

gotowany, e teraz nie bdzie zwaa ani na osob
króla Rzymskiego ani na adne dokumenty i prawa,
e pójdzie tylko za sw wasn wol, a temsamem, e
Zakon padnie ofiar tych zawika^ Wobec tego nie

pozostawao nic innego do wyboru, jak tylko zoy
godno mistrzowsk, której zadaniu sprosta nie zdo-

a i któr te ku zgubie Zakonu piastowa. Cikie
brzemi mistrzowstwa woono teraz na barki Nadre-
czyka Pawa Russdorfa, dotychczasowego podskarbiego
Zakonu.

Król Zygmunt dopi celu kosztem Zakonu; zwi-
za on rce Jagielle, uczyni go niesposobnym do wmie-
szania si w spraw czesk. Nadto, jak ju zaznaczono,

zawieruszy w czci Polsk swym wyrokiem i rzuci
zarzewie rozdwojenia pomidzy Polsk, która, chociaby
ze wzgldu na papiea, musiaa uzna wyrok wrocaw-
ski, a Witolda, którj^ nie kierujc si wzgldami na
Kury apostolsk, wyrok zgoa odrzuci.

1 Ib. 73. 75, 76.

» Voigt VII, 402.



III.

Wysanie Korybuta do Czech i pokój
melneski.

Czechy i ich wpyw na Polsk. — Husytyzm. -- Wrocawski zjazd

i wyrok. — Wysanie Wernera z Rankowa do Polski przez magna-

tów czeskich. — Praanie wysyaj Hinka z Kolsztyna. — Uchwaa
zjazdu czyckiego. — Wielkie poselstwo husyckie. — Odpowied
Jagiey i Witolda w Woranach. — Skargi Zygmunta w Kuryi i sta-

nowisko Kuryi. — Witold obiecuje wysa Korybuta do Czech. —
Wpyw kunktatorskiej polityki Witolda na Czechy. — Odpowied
dana Czechom w Lublinie. — Poselstwo do Zygmunta. — Rónice
pomidzy Polsk a Litw co do sprawy czeskiej. — Wojna goub-

ska i pokó] melneski.

Zwizki i stosunki z Czechami pod koniec XIV w.

zwaszcza Maopolski, byy liczne i oywione. Garna
si modzie na synny uniwersytet praski, gdzie two-

rzya osobn nacy polsk, gdzie miaa burs wasn
zaoon przez królow Jadwig i na awie szkolnej

zawizywaa szczere serdeczne wzy przyjani, które

póniej nawet w polityce na dworach monarchów i na

soborach znalazy wyraz. Jeszcze od Opolczyka rozpo-

czyna si sprowadzanie rzemielników, kupców a na-

wet szlachty czeskiej do Polski lub na Ku, a za Ja-

giey na samym dworze roi si od Czechów; Kostków

i Hinków, Jaworów, Niesporków, Prokopów i t. d. Cze-

sczyzna, jakkolwiek jej istotne znaczenie póniej Du-
gosz, nasz historyk tej epoki, stara si umniejszy,

bya rozpowszechnion, gównie w ziemi o której mó-
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wimy, i nietylko i ni si posugiwano na dworach
wielmoów, nietylko e na publicznych konferencyach,
przyjciach posów czeskich, wysuchiwano ich w j-
zyku wasnym, ale nawet pisma w tym jzyku przyj-
mowano na dworach zarówno w Polsce jakote i na
Litwie, majc widocznie ludzi pimiennych, którzy

w Pradze studya odbywali. Kazania czeskie, przez cze-

skich ksiy i zakonników miane, byy bardzo ucz-
szczane. Co wicej, dziki badaniom jzykoznawców^
wiemy dzisiaj o wielkim wpywie bardziej wykszta-
conego jzyka czeskiego na rozwój polskiego, a wpyw
ten odczu si daje na najstarszych pomnikach pimien-
nictwa, czego dobitnego przykadu dostarcza biblia królo-

wej Zofii. Z uniwersytetu praskiego sprowadzano pier-

wsze siy naukowe do ponownie zaoonego uniwersytetu

krakowskiego, stamtd brano misyonarzy, jak owego
Hieronima z Pragi, tak mile widzianego na dworze
króla Jagiey — a tak nieda si zaprzeczy, e wpyw
czeszczyzny dojrze mona na wszystkich polach du-

chowego rozwoju narodowego.

Nie osabiy tego wpywu wcale stosunki polity-

czne, które zrazu oywione zarówno z dworem pra-

skim jak i dworem margrabiego morawskiego, póniej
wskutek wmieszania si króla Wacawa w spór polsko-

krzyacki i wydania niefortunnego wyroku — bardzo

ochody. Przeciwnie, nawet z ochodniciem stosunków
politycznych dwóch dworów, wzmogy si i niejako

umocniy stosunki narodów. Widoczne to z udziau, jaki

czeskie rycerstwo wzio w walkach rozpocztych wa-
nie podówczas przez Polsk z Niemieckim Zakonem.
Najsynniejszych póniej wojowników w walkach, od
Wyszehradu poczwszy a po bitw pod Lipanami,

widzimy w obozach króla Wadysawa Jagiey, odby-

wajcych sub wojenn przeciwko Krzyakom, w cha-

rakterze zacinych wojowników. Jest ju u nich silnie

rozwinite poczucie narodowociowe, które si udziela
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take wojownikom Polakom, skoro widz, jak dowódzcy
czescy po stronie polskiej, Czechów z obozu przeci-

wnego palio ka na stosie, z powodu, e podnieli

or przeciwko narodowi pokrewnego jzyka. Równie
i z powodu nieszczsnych wypadków zaszych w Cze-

chach, rozstroju z powodu nauk Husa, rozsypki uczniów

i profesorów, przybywa do Polski znaczna party a nie-

zadowolonych z wszcztych rozruchów mów nauki

i wiedzy, zasilajc tak siy uniwersytetu krakowskiego

jakote inne ogniska cywilizacyjne pokrewne, jak kla-

sztory i koUegiaty.

Wród takiego to rozszerzenia si wpywu czeszczy-

zny na Polsk, nastpuje wybuch husytyzmu, zwró-

cony najpierw przeciwko duchowiestwu, nastpnie

przeciwko radzie miejskiej stolicy Pragi, poczem, jak

wiadomo, nastpuje rabunek klasztorów i kocio-

ów. Mikoaj Hus i Jan yka obejmuj obron husy-

tyzmu przeciwko Kocioowi katolickiemu; Praga staje

si ogniskiem husytyzmu, który rozwija si wnet w re-

wolucy zarówno religijn, z rozwiniciem najwikszego

fanatyzmu, jakote narodowociow, z postawieniem

zasady: Czechy tylko dla Czechów, jak wreszcie i so-

cyaln, podkopujc cay dotychczasowy porzdek spo-

eczny. Te trzy strony husytyzmu, w jakich si obja-

wia pocz z ca si brutalnej niczem niehamowa-

nej namitnoci, wieego jeszcze i niezaprawionego

do prac cywilizacyjnych narodu, i cenionego przez s-
siadów, lecz dopiero przez Karola IV do wielkiego sto-

pnia rozkwitu doprowadzonego królestwa, stay si
gronem dla rodkowej Europy niebezpieczestwem.

Dla Polski niebezpieczestwo byo o tyle wiksze, e
wpyw, o którym wspomniano, na naród polski z Czech

pyncy, by wybitniejszy anieli na inne narody, po-

wtóre, e i dwie strony husytyzmu, narodowociowa
i religijna, znalazy w Polsce do wczenie gorcych
zwolenników. Co do tej ostatniej to zauway naley.



WYSANIE KORYBUTA DO CZECH I POKÓJ MELNESKI 65

e w ogólnoci nie waono si w Konstancyi broni
Husa, tak ogólne bowiem zapanowao przekonanie o ka-

cerskiej jego na wskro nauce — a jednake ten Hus,

który przed kilkoma laty pozostawa w koresponden-
cyi z królem Jagie, wanie wród posów króla li-

czy obroców i protektorów. Arcybiskupowi gnienie-
skiemu, stojcemu na czele poselstwa polskiego, przy-

syano do Konstancyi na sobór ju w 1416 r. podej-

rzanego o husyckie kacerstwo ksidza, jakby dla prze-

strogi co za niebezpieczestwo grozi Polsce od husy-

tyzmu, który nawet jeszcze nie wybuchn by w Pra-

dze '. Powtóre — narodowa strona husytyzmu znala-

za natychmiast odgos w ssiedniej Polsce, ile e wy-
buch wymierzony by przeciwko niemczynie, a Polska

wanie podówczas miaa spraw z Zakonem niemie-

ckim, spraw niezaatwion, do której rozstrzygnicia

stanowczo zdaa. Co bardziej, król Rzymski Zygmunt
Luksemburczyk, który obj czesk koron w spadku
po bracie Wacawie, zanim jeszcze obj rzdy Czech,

przez obraz wyrzdzon obydwom narodom, zarówno
Czechom jakote i Polakom, na sejmie, czyli kongresie

raczej, w Wrocawiu w 1420 r., zbliy niejako si na-

rody, które by husytyzm, ju przez to samo e zosta
potpiony przez Koció, odepchn i rozdzieli.

Nie daremnie do Wrocawia zwoa Zygmunt i kon-

gres narodów, zaatwia tu bowiem sprawy midzyna-
rodowe, jako reprezentant chrzecijastwa, a nadto

zwoa i sejm Rzeszy. Tutaj na pogranicze spotnia-
ej Polski zwoujc ksit Rzeszy, wskazywa niejako

namacalnie, e gównie obawia si o to nowe pastwo
i jego potg, a wydajc wyrok zupenie dla Polski

niekorzystny i krzywdzcy j wielce w sporze z Krzy-

akami, chcia niejako zespoli moralne siy caej Rze-

* Inne przykady wczesnego w Polsce husytyzmu spotka
mona w Acta Capit. II, N. 47, 48; I, N. 1554; II, N. 180, 1024, cf.

I, N. 6, 18.

Wadysaw Jagietto. T. II. 5
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szy stojcej po stronie Zakonu, pozyska je — i przez

to, niejako samym moralnym wpywem majestatu Rzym-
skiego króla, zniewoli królestwo do powolnoci dla

swej polityki. Duma bya gównym bodcem a wadza
i jej rozszerzenie jedynym celem tej polityki; i jak

pierwsza olepiaa go, tak druga oszoomiaa lotny, ru-

chliwy, wraliwy umys króla. To te jak Polsk i Li-

tw obrazi niedotrzymaniem obietnic i przyrzecze

dawniej dawanych i ponawianych, jak tutaj w Wro-
cawiu Krzyakom odstpi wyrokiem te ziemie, które

oni sami odstpowali byli ju raz królowi Jagielle, tak

z drugiej strony wystpujc z surowoci nieubagan
wobec lzaków i Czechów, przez stracenie 23 Wroca-
wian i przez spalenie Praanina, o husytyzm oskaro-

nego Kraz, odepchn od siebie Czechów. Odepchn na-

wet magnatów i szlacht, postpujc arbitralnie w spra-

wach krajów korony czeskiej i zapowiadajc niejako

charakter przyszych rzdów w królestwie czeskiem.

Król Zygmunt moe i nie gosi, e przez wyom
w murach Pragi wejdzie do swego królestwa, jak to

czytamy u wspóczesnych historyków, ale caa despo-

tyczna jego, dumna dziaalno w Wrocawiu zdawaa
si mówi, e do tego Zygmunt dy. Wojna przeciwko

kacerstwu, któr w umyle postanowi, to rodek do zy-

skania nieograniczonej wadzy, jak tutaj na wschodzie

w imperyalistycznych deniach zamierzy ugruntowa.

e nie szo Zygmuntowi o spraw wiary pode-

ptanej przez husytyzm lecz tylko o panowanie, dowo-

dzi ta okoliczno, e nie husyci w Czechach lecz ka-

tolicy i to najpotniejsi panowie czescy podnosz cho-

rgiew opozycyi w odpowiedzi na jego manifest, za-

powiadajcy wojn krzyow. Byli to tacy jak Czenko
z Wartenberga, Ulryk z Rozenberga, Ale§ Sternberg,

którzy naocznie przekonali si w Wrocawiu o zamy-

sach swego króla. Najwyszy burgrabia królestwa

Czenko z Wartenberga, wnet po powrocie do Pragi wy-
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powiedzia posuszestwo królowi, zaj zamek królew-

ski w Pradze i w manifecie do narodu wyrazi nie-

moliwo przyjcia Zygmunta za króla, który nie jest

ukoronowanym, niema prawa adnego do korony, jest

wrogiem Czechów i tyranem dla nich, a nadto wyrz-
dzi wielk krzywd czeskiej koronie przed odjcie od

niej Marchii Brandenburskiej i zastawienie Nowej Mar-

chii w rce Zakonu. Manifest wprost zredagowany by
do narodu, bez wzgldu na stronnictwa, na wyznanie,

z zamiarem poczenia wszystkich pod jedn chorgiew
wobec zapowiedzianej walki.

Jeeli atoli stronnictwo konserwatywne stawao
do boju, jasn jest rzecz, e nie mogo wywiesi in-

nego hasa jak tylko starodawnego »królestwa«, które je-

dynie mogo tak zagroonej wierze jak i spoeczestwu
by desk ratunku. To te pierwsz myl stronnictwa

tego byo ofiarowa tron czeski królowi ssiedniej Pol-

ski, w którym to celu postanowiono zbada najpierw,

czyby nie przyj korony. Zadanie to poruczono Wer-
nerowi z Rankowa, który pod koniec kwietnia 1420 r.

opuci Prag. Dugosz opowiada, e król przyj wy-

sannika tego w Kowalu w poowie maja i nie da od-

powiedzi wrcz odmownej, a raczej da zwlekajc, e
mianowicie na tak wan spraw dopiero po naradzie

z panami koronnymi bdzie móg da odpowied, a tym-

czasem bdzie oczekiwa, czy wybór jego nastpi je-

dnozgodnie. Innemi sowy, król przyzna królestwu s-
siedniemu prawo wyboru i wedug rezultatu tego wy-

boru obiecywa si zastosowa. W rezultacie unia z Cze-

chami zostaa zapoczt, a wstg wic narody w my-
li takiego poczenia pod jednym królem, bya opo-

zycy przeciwko depczcemu prawa obydwóch naro-

dów królowi Zygmuntowi \ Legitymizm króla Zygmunta,

1 Dowód, e poselstwo o którem opowiada D. byo wysane,
w rozprawie: Polska a Czechy, 59. Rozpr. i sprawozd. Ak. Umiej.

5*
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który on wysoko nosi i jako nienaruszaln zasad
w dumie swej ogasza, zosta podkopany w Polsce,

przyznano Czechom prawo elekcyi nowego króla. I w tem

tkwi gówne ródo owych cigych stara stronnictw

czeskich o uni z Polsk i niewygasajcych nadziei cze-

skich na pomoc polsk, a temsamem ródo klsk Zy-

gmunta, z których pierwsz bya wspomniana klska
z 14 lipca, pod Witkowem przez yk zadana.

Dla stronnictwa, które podjo myl unii, odpo-

wied z odoeniem sprawy na przyszo bya wystar-

czajc, by powróci znowu do króla Zygmunta, sto-

jcego z wojskiem w Czechach, zawichrzonych wojn
domow. Korona, jako widomy wyraz ich de, miaa
uratowa od toni królestwo, to te cz magnatów do-

pomoga do koronacyi Zygmunta na Hradczynie. Nie

uznali jej ani Praanie ani Taboryci, dwa gówne stron-

nictwa husytyzmu. Ci ostatni górujcy si ora, nie

chc wcale mie króla,d do Rzpltej, a pod wzgldem
spoecznego ycia do komunizmu. Praskie artykuy ze

sw wolnoci goszenia sowa Boego, z utrakwizmem
co do komunii, z yciem ubogiem ksiy i karami pu-

blicznemi za grzechy miertelne, nie byy zdolne po-
czy sprzecznoci husytyzmu, wzbierajcego jak fale

morza i zalewajcego cae synne przed laty królestwo.

Jeszcze przed koronacy Zygmunta, godz si Praa-
nie z Taborytami na podjcie myli pocztej przez szla-

cht czesk i wysyaj do Polski i do Litwy Hinka
z Waldsteinu czyli Kolsztyna, jak go u nas zwano,

z zadaniem podobnem jakie mia polecone Werner
z Rankowa. Mia Hinko zbada jak ofiarowanie ko-

rony bdzie w Polsce przyjtem, a na wypadek od-

mowy ze strony Jagiey, znanego ze cile katolickich

przekona, mia ofiarowa koron czesk wielkiemu

ksiciu Litwy Witoldowi, którego przekonania wolno-

VII, odb. Por. w czasach husyckich, 176. Rozpr. i spraw. Akad.

Umiej., serya II, t. XI.
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mylne, a nawet sprzyjajce poniekd husytyzmówi,
musiay byó znane, skoro o nich mówiono nawet na
soborze w Konstancyi.

Tymczasem w Polsce na owym zjedzie w czycy,
na którym by do odpowiedzialnoci pocigany Ja-

strzbiec \ zapady postanowienia, bdce poniekd klu-

czem do zrozumienia owych ponawiajcych si poselstw

husyckich z jednej strony, a z drugiej owych dyplo-

matycznych, zachcajcych Czechów do akcyi, ale nie

stanowczych odpowiedzi polskich. Dugosz, którego

w tern miejscu bynajmniej o niewiarygodno poma-
wia nie mona, wyranie streszcza uchwa owego
zjazdu walnego wszystkich panów korony. Brzmiaa
ona, eby król nieprzyjmowa korony czeskiej, ju to

z powodu husytyzmu, ju to z powodu zaburze w kraju,

a wreszcie, e Zygmunt ju zosta ukoronowany —
atoli z drugiej strony król nie mia Czechom dawa
odmownej odpowiedzi, lecz przeciwnie pozornie powol-

no mia udawa, a to ze wzgldu na króla Zygmunta,
by tene nie krzywdzi ani nie ponia królestwa. Do-

wodem prawdomównoci Dugosza jest, jak obaczymy,

dalsza polityka koronna, której uchwaa powysza daa
wytyczny kierunek, a która odtd przez dwa cae lata

zupenie odpowiadaa wszystkim warunkom uchway.
Atoli i inny poredni mamy dowód, stwierdzajcy fakt,

e kierownikom polityki ówczesnej polskiej o uni
z Czechami bymajmniej nie szo, lecz e uywali i uy-
wa pragnli jej za bro przeciwko Zygmuntowi i jako

odwet za wyrok wrocawski. Najwaniejsz spraw,
jak na zjedzie tym podniesiono, by—jak wiadomo

—

proces wytoczony przeciwko kanclerzemu królestwa

biskupowi krakowskiemu Wojciechowi Jastrzbcowi,

wanie z powodu owego wyroku wrocawskiego. Ju
samo powoanie kanclerza do odpowiedzialnoci, tra-

ktowanie tej sprawy na walnym zjedzie i to wobec

1 Por. str. 29.
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Jana i Aleksandra ksit mazowieckich, wobec bisku-

pów pockiego i poznaskiego, tudzie najwyszych
dostojników wieckich, nie mówic o profesorach kra-

kowskich, wiadczy wymownie, e sprawa wasna, chó
obalenia wyroku Zygmuntowego, który za niesuszny

uwaano, nietylko górowaa nad wszystkiemi innemi

sprawami politycznemi, ale nawet; e na wszystkie inne

stanowczy wpyw wywieraa. Przypomnijmy sobie tylko,

e niebawem zaoono apelacy przeciwko wyrokowi
do stolicy apostolskiej, e Witod wprost odrzuci wyrok
i e nawet pogrozi królowi rzymskiemu, i jak dugo
yó bdzie, bdzie mu wrogiem, e w kocu wobec Zy-

gmunta zajto nieprzychylne stanowisko i na jego

proby o pomoc przeciwko Czechom podwakro odmo-
wn dano odpowied, e w kocu przyszo do zerwa-

nia owego wyroku i wypowiedzenia wojny Krzyakom,
a wówczas zrozumiemy, jaki to czynnik gównie wpy-
wa na polityk unii z Czechami. Wobec tych faktów,

zwaszcza gdy si wemie na uwag wspóczesne obrady

duchowiestwa i uchway przeciwko husytyzmowi zwró-

cone, a na synodzie kaliskim z 25 wrzenia 1420 roku

ogoszone, naley opowiadanie Dugosza co do uchway
zjazdu czyckiego przyj za wiarygodne.

Wspomniany Hinek z Kolsztyna z kilku towarzy-

szami w niewiele tylko koni przyby do Polski i zosta

1 sierpnia przyjty w Wolborzu, dokd zazwyczaj zbie-

ray si wojska przed wojnami z Zakonem. Dugosz
wyranie podnosi, e za przyjciem jego przestrzegano

cile interdykt kocielny, by to bowiem ju pose nie

katolickiej szlachty, ale pose kacerzy, wykltych przez

Koció. e Hinka z Kolsztyna nie wydalono wprost

z Polski, gdy tene w zamian za ofiarowan koron
da od króla przyjcia i obrony czterech artykuów
praskich, wytumaczy niepodobna jak tylko uchwa
czyck, w myl której odpowiedziano posowi, e król

ubolewa nad klskami w Czechach, ofiarowuje dla ich
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odwrócenia usugi celem pogodzenia ich z królem Zy-

gmuntem, ale w sprawie korony nie moe odpowie-

dzie, jak tylko po naradzeniu si z Witoldem w. ksi-

ciem Litwy. Jedni Czesi zostaj przy królu w Niepoo-

micach, Hinek za uda si do Witolda, std za do

Pragi. Nadzieje ich polegaj na Polsce i niezawodnie

dodaj energii i bodca do walki przeciwko Zygmun-
towi. Odsiecz tego króla dla oblonej w Wyszehradzie

zaogi, skoczya si 1 listopada zupen klsk. Praga
bya dla ju zupenie stracon, nawet umiarkowani

wyrzekaj si wszelkich z nim stosunków. Praanie
uzyskuj hegemoni i jakby pragnc skorzysta z chwili

zwycistwa i uni z Polsk przywie do skutku, zwo-

uj wielki sejm 14 listopada i uchwalaj tutaj za rad
panów Hinka z Kruszyna Lichtenberga, Hinka z Kol-

sztyna czyli Waldsteinu, Boczka z Podjebradu i innych,

wysa wiksze i wietniej sze do Polski poselstwo z za-

proszeniem objcia korony. Sprzeciwia si uchwale

Mikoaj Hus, najzagorzalszy z Taborytów. Hinko do-

wodzi pieczci yki, przycinit do swego peno-

mocnictwa na rokowania z Polsk, e Taboryci zgadzaj
si na zaproszenie Jagiey na tron czeski — Hus je-

dnak nie da si przekona i wyszed niezadowolniony

z obrad zgromadzenia. Korzysta z tego zgromadzenie

i zarzdza uchway celem postawienia tamy socyaJi-

stycznym zachciankom i teokratyczno-republikaskim

zasadom Taborytów. Dopiero w pi tygodni po tych

uchwaach, wskutek których rozpocza si walka po-

midzy umiarkowanymi Praanami a Taborytami, wy-

konano i uchwa o wysaniu solennego poselstwa do

Polski. e te walki wpyny na opónienie poselstwa,

jest bardzo prawdopodobnem. I znowu na czele posel-

stwa stan Hinko z Kolsztyna, by te Halesz z Wrze-

szczowa i dwaj rajcy prascy; duchownych reprezento-

wali Piotr Anglik i Jan zwany Kardynaem. Poselstwo

byo bardzo liczne, mówiono, e w stokilkudziesiciu
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koniach krcio si po Polsce. Nioso koron ale w za-

mian, jak to poprzednio w Wolborzu przedstawiono—
dano przyjcia czterech artykuów i ich obrony. Nie-

zraeni byli bynajmniej tem, e w Niepoomicach w li-

stopadzie, jednej czci posów, tutaj wród guchej
puszczy pozostaych, dla odcicia ich od spoeczestwa,
owiadczy król, e korony ofiarowywanej przez po-

tpionych przez Koció kacerzy nie przyjmuje. Mamy
wskazówki, e to wielkie teraniejsze poselstwo, wi-

docznie nie chcc byó widziane jako kacerskie, odbyo
jak dysput z teologami krakowskimi na uniwersy-

tecie krakowskim. Gucho o tej dyspucie, zaledwie

wiemy tyle, e rezultat jej by ujemny, t. j. e Czesi

nie dali si przekona. Nawet niewiemy kiedy j odbyto,

zdaje si jednak, e w pierwszych dniach stycznia

1421 r., kiedy to poselstwo przez Kraków jechao do
bawicego na Litwie króla.

I na Litwie przyjto posów na ustroniu, gdy na
Woraskim dworze Witolda, nad Mereczem pooo-
nym, w lutym 1421 r. Na Litwie porozumieli si ju
podówczas Jagieo z Witoldem co do koniecznoci pod-

jcia na nowo wojny z Zakonem celem obalenia wy-
roku wrocawskiego, w którym to celu postanowili wej
w ukady z margrabi Fryderykiem Brandenburskim,
starajcym si oeni syna swego z córk królewsk
Jadwig. Niezawodnie, e postanowiono take i za obo-

pólnem porozumieniem da odpraw posom czeskim,

ile e jak si okazao dowodnie, Czesi stali si nieprze-

baganymi wrogami Zygmunta, z którym miano wa-
nie rachunki do zaatwienia. czycka uchwaa sta-

nowica dyrektyw polityki zostaa i tutaj w Wora-
nach wytyczn przy odpowiedzi danej przez obydwóch
wadców. Najpierw król Jagieo odprawi posów z od-

woaniem si na odpowied niepoomick, e korony
nie przyjmie. Zwrócili si do Witolda. Ksi postpi
w zupenoci w myl uchway czyckiej, jakby dla
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bya obowizujc i tak da odpowied, e zdoa za

pomoc jej w wtpliwoci utrzymywa przez rok cay
Czeciów. Oto bowiem owiadczy im wprost bez ogró-

dki, co póniej sam elektorom powtarza, e z samej

nieprzyjani ku Zygmuntowi przyjby ofiarowan ko-

ron, chocia rad na wasnem ksistwie poprzestaje, ale

wymaga przyrzeczenia, e nie bd sta w walce z Ko-

cioem, on bowiem nie dozwoliby kacerstwem habi
religii powszechnego Kocioa. I znowu tedy jak po-

przedniego roku poselstwo musiao uda si do Niepo-

omickiej puszczy i tutaj oczekiwa na stanowcz de-

cyzy wielkiego ksicia, a waciwie Jagiey. Pozo-

stawali husyci w niepewnoci i w zawieszeniu, nie wie-

dzc waciwie co pocz — warunek bowiem powrotu

do katolicyzmu by im postawiony take i przez Wi-

tolda, co temsamem i jego kandydatur wykluczao
w myl zapadego na dniu 14 listopada w Pradze po-

stanowienia co do obrony czterech artykuów.

Polityka taka, nie wchodzimy w to, czy Witold

dziaa tutaj wiadomy zupenie czyckiej dyrektywy,

lub te wprost za porozumieniem si z Jagie, dobrze

wiedzcym, e z tego zadania uycia Czechów prze-

ciwko Zygmuntowi Witold wywie si dobrze, wyma-
gaa dwóch przedewszystkiem rzeczy. Najpierw nale-

ao posom czeskim uatwia bd co bd komunika-

cy i porozumiewanie si z rodzinnym krajem, a tem-

samem poczyni pewne ustpstwa zagroonym przez

ustawodawstwo synodalne kaliskie zwolennikom husy-

tyzmu w Polsce, powtóre pobyt i przyjmowanie po-

sów husyckich w Polsce i na Litwie stay si ju go-
ne w wiecie chrzecijaskim — naleao przeto za-

pobiedz szkodliwemu rozgosowi i skutkom tego roz-

gosu. Kade bowiem zblienie si do husytów i po-

moc dawana kacerzom w jakikolwiek bd sposób,

byy nietylko zerwaniem wza z wielk gmin chrze-

cijask Zachodu, ale nadto naraay na ekskomunik.
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a w cigu dalszym na wojn ze wiatem chrzecija-

skim, na czele którego w wieckim porzdku sta król

rzymski. To te król Zygmunt uda si najpierw ze skar-

gami do Kuryi, nastpnie uczyni przedstawienie pa-

nom koronnym, aby odwrócili króla od husytów, któ-

rych mimo ich wiedzy chce wzi w obron, dalej za-

wezwa Fryderyka Brandenburskiego, aby nie miesza
krwi swej z krwi tych, którzy s przeciwnikami wiary,^

gdy inaczej cignie na si nieask jego i pastwa
rzymskiego, a mistrza Zakonu wprost wezwa w kwie-

tniu 1421 r., by w razie przekonania si, e Jagieo
i Witold wspieraj kacerzy, nie tylko zaprzesta spe-

nia warunki rozejmu, ale by wobec tych wadców tak

si zachowa, jak wobec przeladowców witej wiary

w myl bulli papiea z 1 marca 1420 r. zachowa si
naley.

Co do ustpstw poczynionych husyckim stronni-

kom w Polsce, to te nie s jeszcze wyranie widoczne

w 1421 r., niezawodnie atoli ju w tym roku utworzy
si zarodek póniejszego tak wybitnego stronnictwa

Szafraców, a co ciekawsze, powstaje taka sytuacya,

e najpierw husyccy posowie w Niepoomicach bawicy
zadali, by publicznie na sejmie w Lublinie, w tym
celu w czerwcu zwoanym, byli wysuchani i przedo-

yli to, z czem wysani zostali, a nastpnie, e ju
przebkiwano o wysaniu ksicia Korybuta, bratanka

królewskiego, do Czech. Jako rzeczywicie prawie

w oczach królewskich w Maopolsce i na Czerwonej

Rusi zdoa Korybut zebra pokan druyn i wyru-
szy z ni do Czech dla zdobycia sobie królestwa jako

namiestnik Witolda. Co do odwrócenia gniewu Ko-

cioa, to uczyni to król Jagieo przedstawieniem zgo-

dnem z faktycznym stanem rzeczy, a mianowicie uwia-

domi papiea, i odmówi i odmawia przyjcia korony,

e atoli ofiarowaby pomoc do pojednania kacerzy

z Kocioem. Za jedno i drugie papie nie szczdzi
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królowi pochwa i oczywicie yczy, aby król zdoa
na rozpocztej drodze przywie kacerzy napo wrót na

ono Kocioa. W intencye szczere Jagiey nie wtpi
papie, ile e zna dokadnie dziaalno episkopatu,

który wykonywajc yczenia papieskie podj reformy

na synodach i powzi cay szereg antyhusyckich uchwa,
dalej, e nie tajnem mu byo i to, e w Polsce go-

szono bulle apostolskie, zwoujce wiernych na wyt-
pienie husytyzmu, a i tutaj episkopat polski wyst-
powa z inicyatyw, wiadczc o ywej gorliwoci

w obronie wiary \ Zreszt gdyby nawet Marcinowi V
bya znan uchwaa czycka, nie móg Jagielle i z niej

adnego czyni zarzutu, a tylko nakania do zgodnego

z królem Zygmuntem postpowania i do przestrzega-

nia, by czego na niekorzy Kocioa nie dokonano
w rokowaniach z husytami, a jak wiemy w tym kie-

runku wanie dziaa papie przez listy, breve i przez

swych legatów, szczególniej przez Brand.
A podnie naley, e na kadym kroku zbliania

si Czechów do pokrewnej jzykiem Polski tkwio nie-

bezpieczestwo dla wiary i cywilizacyi, o jakiem ra-

wet nie zdaway sobie sprawy zalepione strony. I tak

bawice w Polsce poselstwo w Niepoomicach zacho-

wywao wiernie ^obyczaje i wiar przodków«, a jak to

trafnie elektorowie do króla Jagiey pisali, czynili to nie

w innym celu husyci jak tylko, by takiem obudnem po-

stpowaniem oczyci si od cicych na nich zarzu-

tów 2. Lada pochwaa dla osoby moga by wzit za

pochwa zasady. Tem to wytumaczy naley, e ba-

wicy u Witolda w maju Wyszek Raczyski, wród
rokowa z ksiciem, który zgodzi si by na wysanie
w swem zastpstwie Korybuta do Czech, z niewyra-

nych odpowiedzi ksicia powzi przekonanie, e ksi
aprobuje cztery artykuy praskie i obiecuje ich obron

1 Act. cap. II, N. 970. » RTA. VIII, N. 81.
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przez swego namiestnika Korybuta. Ju na dniu 10

czerwca Wyszek przedkadajc sprawozdanie ze swej

dziaalnoci, zapewni uroczycie w Pradze o tej obie-

tnicy Witoda, co miao ten fatalny skutek, e husy-

tyzm w tej aprobacie rzekomej ksicia zaczerpn no-

wej siy i otuchy do walki przeciwko katolicyzmowi.

Wszystkie stronnictwa poczy si porozumiewa, a na-

wet najskrajniejsi, ci którzy sysze nie chcieli o spro-

wadzaniu z obczyzny króla, godzili si na kandyda-

tur króla husyty. Odbyway si celem porozumienia

burzliwe sejmiki w Niemieckim Brodzie, Czaslawie,

wreszcie w pocztkach wrzenia w Kutn ej Horze, gdzie

ostatecznie uchwalono uzna Witoda królem Czeskim

i zaprosi go uroczycie do objcia królestwa. Na czele

poselstwa stan Wilhelm Kostka z Postupic i inni ze

szlachty. Nie pomogo wcale, e Witod wnet ju, w od-

powiedzi niejako na rado Czechów z powodu rzekome-

go przyjcia przeze czterech artykuów i zapowiedzi

wysania Korybuta, w padzierniku da wyjanienie,

które sprawio rozczarowanie w koach magistrów pra-

skich. Witod zada odbycia dysputy w sprawie owych
praskich artykuów. Magistrowie godz si na dysput,

majc si odby czy to, w Czechach, w Polsce lub na
Litwie, nie chc jednak stawa jako oskareni przed

sdziami, lecz pragn dysput walczy, i jeeli zostan
zwycieni poddadz si chtnie, skoro atoli zwyci,
natenczas Witod przyjmie artykuy praskie K Byo to

ju znaczne spuszczenie z tonu wysokich nadziei, ja-

kie obudzi by w czerwcu Wyszek, a mimo, e i na

poselstwo wysane w grudniu t. r. Witod w swej wi-

docznie kunktatorskiej polityce nie dawa stanowczej

odpowiedzi, husytyzm tak sta si potg, e wanie
w grudniu pod Kutna Hor, yka wród trzykro

przewaajcych si królewskich utorowa sobie drog.

1 L. C. II, N. 54.
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a w styczniu powróciwszy tutaj pobi je na gow,
poczem puciwszy si w pogo zniós je zupenie pod

Niemieckim Brodem. Potne wojsko Zygmunta byo
rozbite i zniszczone. Witod, który sam twierdzi, e
przez zemst, jak ywi w sercu ku Zygmuntowi, mia
zamiar wysa Korybuta, móg ciyba w duszy tryum-

fowa z takiego toku wypadków w Czeciaci, na które

bezsprzecznie wpyna bardzo jego kandydatura —
o której na seryo nie myla, a tylko w czasie stoso-

wnym zamierza wysa Korybuta, i to nie w innym

celu, jak tylko celem nawrócenia Czechów do Kocioa
bez krwi rozlewu, jak o tem kilkakrotnie pisa do

Rzymu.
Zdawaby si mogo, e waciwie kierunek po-

lityki, jak teraz od owego przyjcia posów w Wora-

nach wiód Witod, by tylko wykonaniem uchway -
czyckiej i e waciwie pomidzy zapatrywaniami kie-

rowników pastwa w Polsce z jednej, a Witoldem

z drugiej strony, adna nie zachodzia rónica. Istotnie

tok polityki nie wiele odbieg od ycze sejmu czy-
ckiego, gdy Witod naprawi w czci to ze, którego

powodem sta si pose czeski Wyszek — ale co do

dalszego stosunku z husytami zachodziy rónice po-

midzy Polsk a Litw. Jeeli Jagieo, póniej nieco,

tumaczy si, e z powodu owej wysyki Korybuta do

Czech czyni ksiciu Litwy wyrzuty, e grozi mu nie-

ask, e da odwoania Korybuta i zniewoli Witolda

do usprawiedliwiania si, to zaiste jest w tem ta isto-

tna prawda, e co do zapatrywa na polityk husyck
nie byo ju zupenej zgody. Gdy bowiem Witoldowi,

jak to sam przyzna, gównie szo o zemst, o obalenie

wyroku wrocawskiego, odsdzajcego go od mudzi,
to bliszej ogniska czeskich wypadków Polsce, otwie-

raa si droga ju nietylko do obalenia wyroku, ale

do zwikszenia wasnej potgi, a chociaby tylko do

odzyskania tych ziem, które dawniej do niej naleay.
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To te na zjedzie w Lublinie 15 sierpnia 1421 r., na
którym odmown dano odpraw Czechom, gdy tym-
czasem Witod poczyni im obietnice, poruszono drug
kwesty w obecnoci Witoda. Bya ni próba porozu-

mienia si z Zygmuntem w kwestyi husyckiej z korzy-

ci dla królestwa samego poczona. Uchwalono bowiem
przyj z pomoc Zygmuntowi w uspokojeniu królestwa

czeskiego, co atwo przyjdzie dokona pokrewnym na-

rodowoci Polakom i to drog pokoju, gdyby za to

nie skutkowao, uyciem siy. Za t pomoc, ewentual-

nie wspódziaanie wojenne, dano odstpienia l-
ska. Ziemia ta miaaby stanowi posag Elbiety, córki

króla Zygmunta lub Ofki bratowej, z których jedn
król Jagieo pragnby si oeni. Zygmunt, jak opo-

wiada Dugosz, z atwoci przychylnie odpowiada na
propozycye polskie, a co wiksza zabiera posów Jana
Tarnowskiego i Zbigniewa Olenickiego, podówczas
proboszcza w. Floryana, do Preszburga, by poznali

mieszkajc tame królow Ofk. Doda naley, o czem
nie wspomina Dugosz, e najpierw król Zygmunt od-

mówi przyjcia pomocy w wojennej kooperacyi \ na-

stpnie e nakaza schwyci posów husyckich piesz-
cych do Polski, a gdy Janusz ksi Raciborski pojma
Wilhelma Kostk z Postupic z caem poselstwem, po-

leci oskary Jagie i Witoda przed papieem, e
wspieraj husytów, jak to si z przejtych listów oka-

zuje; mistrzowi za nakaza uderzy na króla i Witoda
gdyby wspierali kacerzy ^. Co bardziej, bdcy w po-

chodzie wojennym na Czechy król, wezwa take Ja-

gie, by ju ze wzgldu na ukady niedawne wespó
z Witoldem nie najedali krajów Janusza Racibor-

skiego, który pojma posów husyckich, a Wrocawian
i ksit lskich wezwa do pomocy zagroonemu

* Yoigt VII. 396, C. ep. Vit. p. 573, list Zygmunta z 1/X 1421.

' C. ep. Vit. p. 534 N. 973.
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ksiciu Januszowi \ Otó doda naley, e Witod nie

by za tym zwizkiem maeskim, zbliajcym Polsk
do Zygmunta, który si tak rycho rozbi, mimo, e
ukady jeszcze pozornie przez Zawisz Czarnego to-

czono — i e radzi Jagielle poj za on sw sio-

strzenic Zofi, Olszaska ksiniczk, które to ma-
estwo w nastpnym roku zostao zawarte. Trafnie

podniesiono, e takie przechylanie si Polski ku Zacho-

dowi przez podsuwane maestwo z Ofk, takie zwi-
kszenie si lskiem, nie odpowiadao widokom Wi-

todowym, e denia do korzystania z czeskiej sprawy
w kierunku powikszenia si na Zachodzie nie miay
bynajmniej w Witoldzie zwolennika. I tutaj to zaryso-

wuje si rónica, tak w skutkach donona, pomidzy
zupenie na pozór zgodnemi zapatrywaniami Jagiey
i Witolda na spraw czesk.

Takie byy rónice pomidzy Polsk a Litw w cza-

sie, w którym jedni zgoa adnej rónicy pomidzy
królem a ksiciem nie widzieli i równomiernie ich po-

lityk, która si objawia ostatecznie wysaniem Kory-

buta do Czech, potpiali, podczas gdy inni potpiali

tylko Witolda, majc go za jedynego sprawc i wyko-
nawc wysania bratanka królewskiego. On zreszt sam
cae brzemi wysania Korybuta wzi na siebie, a kie-

dy legat Zeno czyni mu wymówki imieniem papie-

skiem, chcia przed nim zoy przysig oczyszczajc,
e nie przeciwko Kocioowi ani przeciwko wierze dzia-

a, lecz e przyj w opiek Czechów z wasnej woli

poddajcych mu si, jako tych, którzy bdy swe po-

rzuci zamylali. I w tym celu, aby nawrócenie to bez

krwi chrzecijaskiej rozlewu dokona, wysa Kory-

buta; wreszcie uczyni to na przekor rzymskiemu
królowi, który ziemi rodzim chcia od Litwy oderwa 2.

1 Beitrage I, 157.

2 C. Vit. p. 1068.
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Legat nie przyj przysigi, tumaczc si brakiem
penomocnictwa. Natomiast papie, co byo do przewi-

dzenia i jak to jeszcze poniej wspomnie przyjdzie,

potpi program Witoda, gdy ksi w licie swym
podniós, e wyprawy na kacerzy kocz si krwi roz-

lewem, chybiaj przeto celu, e ksi chce by pore-
dnikiem pomidzy kacerzami i Kocioem, skoro obie-

cali mu powróci na ono Kocioa i podda si pod
posuszestwo papieowi, pragnc w tym celu posel-

stwo wysa do Rzymu, i e to jest powodem wysania
Korybuta \ Potpi papie wprost z tego powodu, e
takie zamierzone pojednanie husytów z Kocioem byo
zaborem korony i kraju prawemu królowi, a nadto
w praktyce protegowaniem wykltych przez Koció 2.

Dlatego te upomina papie, e krucyata ogoszona
jest nietylko przeciwko kacerzom, lecz równie i prze-

ciwko pomocnikom tyche. Jak wiadomo, Marcin V od-

woa legata, którego akcya bya tego rodzaju, e
nie zapobiega wybuchowi wojny z Zakonem (1422),

a temsamem potpia i wojn, któr tak usilnie ha-

mowa.
To te ani wysanie owo Korybuta ani ta wojna

nie miay widocznie bogosawiestwa Opatrznoci, lubo

w rezultacie Korybut nie zosta z Czech wyrzuconym,
a i wojna z Zakonem skoczya si zwycisko tak da-

lece, e Witod móg mówi o namacalnej korzyci,

gdy o odzyskaniu mudzi, której go pozbawia wy-
rok wrocawski.

Przypatrzmy si najpierw dziaalnoci Korybuta,

który na trzy miesice przed wypowiedzeniem wojny
Zakonowi t. j. w pocztkach maja by ju w Czechach.M ten rycerski, odwany do zuchwaoci, przytem
zwolennik husytyzmu, zapewne nie zdawa sobie sprawy,

1 UB. I, 186, pismo z 5 marca 1422 r.

2 C. ep. II, 144.
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dlaczego to wanie przed wojn krzyack i to nie

kogo innego tylko jego wysa Witod z druyn zwer-

bowan gównie z Maopolski, pod okiem starostów

królewskich, do Czech. Dlaczego nie wysano go przed

dwoma laty, kiedy to Werner z Rankowa ofiarowa

koron czesk, lub gdy w Wolborzu Hinek z Kolsztyna

powtarza propozycy z dodatkiem obrony artykuów
praskich, lub po tem gdy w Woranach ofiarowano ko-

ron Jagielle i Witoldowi, lub wreszcie wnet po sejmie

lubelskim, gdzie ponowiono proby — tylko wanie
teraz przed wojn z Zakonem? Zaiste Korybut nie na-

lea do mów polityk si zajmujcych, by tylko ry-

cerzem i wykonawc cudzej woli. Jeeli atoli dowiadu-

jemy si, e pierwszym jego czynem byo przyjcie

komunii pod obiema postaciami i przysiga na obron
czterech artykuów, czem pozyska dla swej osoby

umiarkowanych husytów, to doda naley, e rozpocz
dziaalno od przekroczenia woli Witolda \ gdy na to

Witod zezwolenia swego nigdyby nie udzieh. Tem-

samem odci si niejako ksi Korybut od Witoda,

którego si mianowa namiestnikiem i faszywe wobec

swego mocodawcy zaj stanowisko, wobec wiata za
zarówno Witoda jak i Jagie, swego stryja, mocno

kompromitowa i to zaraz na wstpie swego namie-

stnictwa. Jeeli mniema, e uatwi sobie zadanie zje-

dnoczenia Czechów, by ich nawróci do Kocioa, to

zaiste rozpocz od czynu niegodnego, bo od odstp-

stwa od Kocioa i temsamem przesdzi swoj spraw.

Siy materyalne, na których j opiera, wynosiy pi
tysicy wojska, gównie konnicy, a przeto wobec burzy

husyckiej, która powoaa do akcyi cae masy, byy siy

te do skromne i ani husytom ani ich wrogom zaimpo-

nowa niemi nie by w stanie. To te nie pozyska na-

wet yki, na którego pewno liczy. Taboryci, mimo

1 Nie zwróci na t okoliczno uwagi Tomek Djepis msta
Prahy IV, 246.

Wadys/aw JagieHo. T. II. 6
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zoenia wyznania husyckiego przez namiestnika Wito-
dowego, cakiem obojtne wobec niego, jeeli nie wrogie,

zajli stanowisko. Napdzi tylko strachu królowi Zy-

gmuntowi, gdy mu z Litwy jako namiestnik Czech i Mo-
rawy z ramienia Witolda posa wypowiedzenie wojny.

Akcy rozpoczto przez zdobycie po drodze mo-
rawskiego miasta Uniczowa, nad którem obj dowódz-
two Puchaa, jeden z wybitniejszych husytów polskich

i uczyni ze warowni, stanowic cznik pomidzy
Czechami z jednej a Polsk z drugiej strony. Zaprzy-

sieniem praskich artykuów pozyskawszy sobie Utra-

kwistów t. j. Praan i kilku ze szlachty wyruszy do sto-

licy Czech i pocz tutaj wikszy ad wprowadza. Do-
konawszy dziea i ugruntowawszy nieco wadz, za-

mierzy j rozszerzy i jakiem wybitniejszem dzieem
zaimponowa rozbitym na stronnictwa Czechom, w któ-

rym to celu zebrawszy swe siy, zwróci je celem zdo-

bycia warowni Karowego Tynu, strategicznie wanej,
skd zaoga króla Zygmunta dotkliwe Praanom wy-

rzdzaa szkody. Zacht do takowego dziea móg
otrzyma w tem, e yka, który pocztkowo obrali-

wym listem powita przybycie Korybuta, w czerwcu si
z nim pojedna, co miao ten skutek, e Taboryci roz-

padli si na dwa stronnictwa, na jedno podyk i na
drugie pod Bohusawem Schwambergiem; adne atoli

z nich nie dao Korybutowi posików. Przeciwnie, to

drugie stronnictwo usiowao podkopa wadz Kory-

buta w Pradze, jakkolwiek bezowocnie. Karowego
Tynu ksi nie zdoby; maa zaoga dzielnie trzymaa
si^ ~ musia rokowa o zawieszenie broni z nadci-

gajcym na odsiecz Fryderykiem Brandenburskim —
który da powrotu Czechów do posuszestwa króla

Zygmunta i ich cakowitego pojednania si z Kocioem.
Korybut musia zawrze roczny rozejm z zaog i po-

rzuci oblenie. Wobec tego rezultatu straci na zna-

czeniu, woano o przybycie Witolda, rozdwojenie stron-
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nictw i walka pomidzy Taborytami a Praanami ze-

pchny jego spraw na dalszy plan. Gdy przyby do
Pragi i tame ostro przeciwko Taborytom wystpowa
pocz i mierci kara przestpstwa, odwrócono si
ode; jak to pierwszy uczyni Wilhelm Kostka z Po-

stupic. Sprawa jego upada, niemia bowiem moralnej

siy aby owadn ruchem wzburzonych umysów i roz-

bienych dnoci, z jednej ostatecznoci wpada w drug,
czas darmo pod Karowym Tynem straci i ani dziea
zjednoczenia stronnictw ani nawet próby pojednania
husytów z Kocioem w cigu tego czasu nie rozpo-

cz. Skompromitowa imi swe apostazy, przylgn
sercem do husytyzmu i ywi nadziej na pomoc stam-

td, skd raz ju zbrojne siy zaczerpn, podczas gdy
sytuacya bya taka, e o pomocy i mowy by nie mo-
go. Na dniu 23 grudnia opuszcza Prag, udajc si
zapewne do Uniczowa, podczas gdy druyny jego po-

wróciy do Polski.

Bya ta caa wyprawa Korybuta, jako próba na-

wrócenia husytów do Kocioa, dzieem poronionem.

Witod atoli wyranie kad nacisk na to, e swego
krewnego wysa z wojskiem na zo Zygmuntowi,
a skoro pod tym wzgldem ocenia bdziem wypraw
Korybutow, to trzeba przyzna, e najpierw bya ona
ornym protestem przeciwko wyrokowi wrocawskiemu
do wymownym, a powtóre dywersy wojenn, ze

wzgldu na wojn z Krzyakami w trzy miesice pó-

niej rozpoczt, nie maej wagi; odcinaa bowiem nie-

przyjacielowi znaczn liczb posików zachodnich.

Jeszcze w kwietniu rozpocz by Witod wielkie

zbrojenia, cigania si, a w Wrocawiu wiedziano, e
jednem wojskiem uderzy na Prusy, drugiem na In-

flanty, trzecie za wyle do Czech \ Podobnie niemae
zbrojenia czyniono w Polsce, gdzie nadto liczono na

1 C. Vit., N. 996.

6<»
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zwizki polityczne tym celem poczynione, a wic naj-

pierw na ukady z Brandenburczykiem, powtóre na
ponowion przyja z Modawi (wydano kuzynk Wi-

todow za Eliasza, syna wojewody Aleksandra), na
przyja zawart z biskupem Kamiskim, nad którym
obj król protekcy przeciwko Zakonowi niemieckie-

mu \ W koach Zakonu obawiano si, e król uderzy

na Now Marchi lub e odbierze Pomorze ^. Wiedziano,

e Witoldowi na pomoc spieszy han tatarski Jarim-

ferdei ^ sowem, e zanosi si na wielk wojn.
I oto nadchodzia chwila, której tak bardzo oba-

wia si Marcin V. Zakon bowiem niemiecki licznymi

wzy zczony by z Rzesz, gdzie mia wasne domy,

majtki i ziemie, osobnego landmistrza Niemiec, wic
zagroony teraz w swym bycie uda si do ksit
i elektorów, bagajc ratunku i pomocy. Bagania tra-

fiy do serc stanów Rzeszy, a najpierw elektorów, któ-

rzy te postanowili wzi w obron spraw Zakonu.

Nawet Fryderyk Brandenburczyk, bez wzgldu na wieo
zawarte przymierze z Polsk, nie móg pomyle o da-

niu pomocy Jagielle przeciwko Zakonowi, jak si do

tego by ukadem zobowiza. Elektorowie poczynili

przedstawienia w kuryi, zadali take i od Jagiey
usprawiedliwienia z powodu wysania Korybuta do

Czech, przedstawiali wymownie, e przez czyn ten ci-
gaj na siebie hab ci, którzyby raczej powinni do-

pomódz do wykorzenienia husytyzmu, wreszcie odra-

dzali wojny pruskiej, podjtej jakby dla popierania he-

rezyi, gdy w zamiarze osabienia tych, którzy daliby

pomoc do zniszczenia husytyzmu. Byy to powane
upomnienia i przestrogi sejmujcych w Norymberdze
ksit, którzy zapowiadali wysanie poselstwa celem

1 C. Vit., N. 1026-1027.
« Ib. N. 1021.

» Ib. N. 1029.



WYSANIE KORYBUTA DO CZECH I POKÓJ MELNE8KI 85

pojednania stron, i nie trudno zrozumie; e wojna

miejscowa, w dwóch gównie punktach, w Czechach

i Prusiech toczona, atwo sta si moga wojn euro-

pejsk, co ze wzgldu na husytyzm bardzo zgubne dla

Kocioa zapowiadao skutki. Król Zygmunt, który przy-

by te do Norymbergi, obieca dooy wszystkich si

dla ratunku Zakonu i ksita przyrzekli mu pomoc.

Nakaza te Wgrom od Bardyjowa uderzy na Polsk.

Krzyacy zebrali te niema potg, skoro atoli

spostrzegli z jak si wystpuje król, zaniechali otwar-

tego spotkania i pozamykali si w swych warownych
zamkach. Kilka tylko zamków zdobywano i zdobyto,

jak Goub, Kowale — w kilku miejscach jak pod Pra-

butami i Malborgiem odniosy chorgwie polskie nad

oddziaami krzyackimi zwycistwa—zreszt wojna ob-

ja szeroko cae Prusy, zalaa kraj i dawaa si ciko
we znaki poddanym Zakonu. W poowie sierpnia gdy

szturmowano Goub, przybyo poselstwo króla Zygmunta

z wezwaniem do zaprzestania wojny i do odwoania
Korybuta, na co odpowiedzia król odmownie, podczas

gdy Witod objani, e nie król Polski ale on wysa
Korybuta do Czech dla tej przyczyny, e go król Zy-

gmunt (wyrokiem wrocawskim) obrazi. Jeszcze przez

cay miesic oczekiwali Krzyacy na jak pomoc lub

posiki z Niemiec, skoro te jednak nie nadchodziy

a Witod gronie pocz upomina Rusdorfa, pokonany

mistrz zgodzi si na dniu 26 wrzenia na podane mu
warunki pokoju. Polska otrzymuje Nieszaw, Orów
i Murzynów; Litwa za mud i Sudawi. Natomiast

wyranie zastrzeono, e Pomorze, ziemia Chemiska
i Michaowska zostan nadal przy Zakonie i e wy-

rok papieski wzgldem Pomorza, korzystny dla Polski,

kasuje si. Postanowiono usun z Polski i Litwy

wszystkich odstpców Zakonu, aby pokój uczyni dzie-

em trwaem. Byy to dla Polski korzyci nader umiar-

kowane, w adnym stosunku nawet do kosztów wy-
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prawy nie stojce. Widocznie zawierano pokój pod na-

ciskiem od zachodu. Przed wojn da król, by przy-

najmniej z Pomorza Gdaskiego i Chemiskiej ziemi

hod skadali Krzyacy— i ten warunek odpad. Tylko

Witod móg sobie powiedzie, e obali wyrok wro-

cawski i pozyska to, do czego dy t. j. mud. Co
bardziej zadowolony z takiego rezultatu, on to nie-

zawodnie wpyn na dooenie do aktu pokoju ko-
cowej klauzuli celem uniemoliwienia wprost Zakonowi

ponowienia wojny. Opiewaa ona, e gdyby jedna strona

drugiej wojn wyda chciaa, poddani wiaroomcy po-

koju mog mu wypowiedzie posuszestwo. Pokój Mel-

neski mia by wieczysty, tego pragn Witod.
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Wielki odnowiciel powagi papieskiej, »budowniczy
Rzymu«, jak go nablisze róda nazywaj — Mar-
cin V — mia na soborze konstancyjskim sposobno po-

zna bliej Polaków, a sdzc po zachowaniu si ich

w sprawie krzyackiej, a jeszcze bardziej w sprawie

Falkenberga, zrobi spostrzeenie, e modo cywili-

zacyjna i ywo rozbudzone poczucie narodowociowe
moe ich unie za daleko. Widzia te, jeli nie sym-
patye dla nauk husyckich, to w kadym razie sympa-
tye dla Czechów u Polaków, i przej si susznie oba-

w, aby si u nich sprawa krzyacka nie skombino-

waa z husyck spraw. Dlatego to tak usilnie stara

si zawsze o zagodzenie sporu krzyacko-polskiego,

dlatego tyle przedsiwzi rozjemczych usiowa.
Ale by jeszcze drugi rodek, który zastosowa

Marcin V, rodek gbiej sigajcy, a zatem trwalsze
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rokujcy wyniki. Tym drugim rodkiem majcym od-

wróci Polsk od sympatyi husyckich, bya reforma

spraw Kocioa za porednictwem episkopatu. W tym
celu gromadzono si na synody dyecezyalne i prowin-

cyonalne, z których to pierwszych znany jest synod
w Wocawku z roku 1418, a z drugich synod pro-

wincyonalny wielusko -kaliski. Na mocy zarzdze
i postanowie tych synodów utworzono duchowie-
stwu cay szereg zada i prac w kierunku reformy

stosunków Kocioa, a zarazem stawiano coraz szersz
tam wciskajcym si naukom husyckim. Marcin V
zapobieg tutaj najgroniejszemu niebezpieczestwu,

jakie wogóle wskutek wybuchu husytyzmu grozio spo-

eczestwu i katolicyzmowi— t. j. poparciu husytyzmu
przez rzd polski — przez polsk koron. Z chwil
ogoszenia ustawodawstwa synodalnego wielusko-kali-

skiego groza poparcia husytyzmu przez rzd polski bya
uchylon. W zwizku z poleceniami danemi episkopa-

towi co do reform majcych si dokona na synodach,

stay te inne polecenia Marcina V, który oddalajc po-

bratymczy naród od nauk kacerskich, wskazywa tak

królowi jakote i spoeczestwu cay szereg spraw we-

wntrznych w królestwie, domagajcych si naprawy.
Wspomnie tylko naley owe polecenie dane arcybi-

skupowi gnienieskiemu, tudzie biskupowi krakow-
skiemu, aby zbadali spraw zastawionych przez króla

ziem, miast, zamków i starali si je powróci do skarbu

koronnego \ a dojdziemy do wniosku, e i czynnoci
reform wewntrznych dotyczce, a moe i czynno
ustawodawcza, jak wanie w tych latach 1418—1423

rozwinito na radzie koronnej, staa w cisym zwizku
z reformami, jakie duchowiestwo wysze wskutek
wskazówki Marcina V dokonywao na synodach.

Mielimy sposobno pozna w poprzednim roz-

1 Theiner M. P. II, N. 24.
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dziale, e rozpoczta przez Marcina V reformacyjna
czynno episkopatu polskiego, przyniosa w Polsce

na zjedzie czyckim zamierzone owoce. Inaczej sta-

na w sprawie husyckiej nie dotknita reform ko-

cieln Litwa. Nadesza przeto chwila, gdzie okazaa
si potrzeba bezporedniego i energicznego wystpie-
nia najwyszej wadzy kocielnej. Marcin V by o prze-

biegu rokowa husyckich w Polsce i na Litwie wczenie
i dokadnie poinformowanym. A wszake legat papieski

na Wgrzech, Ferdynand z Lugo, ju w lipcu 1421 sa
listy ostrzegajce do wielkiego mistrza, aby baczy,
e Witod jednoczy si z wykltymi przez Koció hu-

sytami \ a przeto musia papie dobrze wiedzie, e od
maja zeszego roku koac husyccy posowie tak u Ja-

giey jak u Witolda o ordownictwo. Zreszt wiedzia
o tem take i od Jagiey, który w sierpniu, po owej
stanowczej odprawie danej na zjedzie walnym w Lu-
blinie, zda o tem spraw do Rzymu. I oto mdry Mar-
cin V pochwali króla za starania okoo sprowadzenia
heretyków na ono Kocioa, równie za odrzucenie

ofiarowanej czeskiej korony, i upomnia króla, by
nie wchodzi w ukady z Czechami, zanim si nie na-

wróc 2. O intencyach, o których z relacyi Ferdynanda
z Lugo, pewno na niekorzy Jagiey by informo-

wany, o dalszym pobycie posów husyckich w Polsce
i na Litwie, o jakich nadziejach kacerzy i budowaniu
na przychylnoci, ani wzmianki nie zawiera pismo pa-

pieskie. Papie, zaufania, jakiem obdarza wadców,
nie chcia najmniejszym osabia wyrazem. Co bardziej,

za spraw rozejmu z Zakonem krzyackim, okoo któ-

rej krzta si elektor Fryderyk Brandenburczyk, po-

chwali tego ostatniego i poleci, by nad staym po-

midzy stronami pracowa pokojem % czu bowiem do-

1 C. Vit., N. 955.

2 Cod. ep. II, N. 98.

» Ib. N. 99.
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brze, e pokój uskuteczniony przez Zygmunta, nosi

w sobie zapowied wojny. Sam te wanie nowego po-

sya ordownika pokoju w osobie legata Zenona. Oczy-

wicie, e zawiadomi o wysaniu do Polski legata Ze-

nona take i króla Zygmunta, którego zaprosi, by we-

spó z Brandenburczykiem pomaga do zawarcia sta-

ego pokoju \

Takie byo postpowanie Marcina V w chwili,

kiedy Zygmunt postpowaniem swem wyzywa niejako

Jagie i Witolda do szukania sobie sprzymierzeców
w poród wrogów Kocioa i kiedy husyci, z dobrem
rozumieniem spraw ówczesnej polityki, koatali do Ja-

giey i Witolda, ofiarowujc koron. To pewna, e tak
ojcowsk pieczoowitoci podbija Marcin V serca po-

tnych wadców, zmusza do rozwagi w stosunkach

do Czechów, odwraca od husytyzmu, a Kocioowi zje-

dnywa potnych przeciwko kacerstwu sprzymierze-

ców, odpychanych i oskaranych przez Zygmunta. I wy-

bór legata by odpowiedni, Zeno bowiem by mem
ze szkoy Brandy, przyjacielem Polaków. Osobisto
taka moga wzbudzi zaufanie tak u Jagiey jakote
u Witolda w yczliwo papiea, w szczere jego chci
zagodzenia lub wynagrodzenia krzywdy, jak odczu-

wali z powodu wydanego przez Zygmunta w Wroca-
wiu wyroku.

, Zaledwie Zenon mia sposobno rozpocz dzia-

alno sw poredniczc w Polsce, o której w rozdz. II

obszerniej bya mowa, gdy w tem otrzymuje z kuryi

cakiem nowe istrukcye, now kredytyw. Nadeszy tam

bowiem zewszd skargi na Witolda, e zamierza do Czech

swego namiestnika wysa — na Jagie, e sprzyja

tym zamiarom. Wszake w listopadzie w Pradze samej

na zgromadzeniu publicznem magistrów wyraono na-

dziej, e Witold w przyszoci zezwoli nawet na cztery

1 Ib. N. 100.
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artykuy. Nadzieje w Czechach urosy do tego stopnia,

e nietylko wizay rozbitych na stronnictwa i partye

Czechów w jeden obóz przeciwko Zygmuntowi, nie-

tylko, e zagrzeway wszystkich do rnstwa, ale wiody
ich do zwycistw pod Niemieckim Brodem w styczniu

1422 r. Wszake ten, który je tutaj nad Zygmuntem
odniós, by owym, który pragn Korybuta mie wadc
w Czechach, który póniej Korybutowi sprzyja. W ku-

ryi natychmiast zdawano sobie jasno spraw ze zna-

czenia czynionych Czechom obietnic, dlatego papie nie

ukrywajc zdumienia z powodu charakteru skargi na
Witolda i Jagie rzuconej, poleca swemu legatowi jak

naj usilniejsz prac powstrzyma ich od polityki sprzy-

jajcej Czechom ^

Ta energia w poleceniach i zarzdzeniach bya
nietylko, jakby si to pozornie zdawa mogo, spowo-

dowana przez skargi pynce z obozu Zygmunta,
który zreszt ywi al do Marcina V za samo wysa-
nie Zenona, widzc w tem niejako nagan swego wy-

roku; wynikaa ona z gbszych pobudek, a mianowi-

cie, by na wypadek wojny z Zakonem, któr jak wiemy
Marcin V przeczuwa, nie dopuci do jakich zwizków
z rewolucy czesk, mogcych za sob pocign prze-

wroty w caej Europie o niedajcych si obliczy na-

stpstwach. e niebezpieczestwo takie ju wówczas
wisiao nad Europ, byo jasnem dla tego, który prze-

cie ze skarg mu przedkadanych widzia, e ksi
Witold wnet po wydaniu wyroku wrocawskiego ci-

ska królowi rzymskiemu w oczy swe veto w sposób

dumny i nieubagany, a Czeskim posom otwarcie mó-
wi, e tylko przez wzgld na zemst, jak czuje ku
Zygmuntowi, pragnby ich korony. Na wypadek wojny
z Zakonem niemieckim w tej chwili, byliby Czesi na-

turalnym sprzymierzecem Polski i Litwy. Legat musia

1 C. ep. II, N. 101, z 8 grudnia 1421.
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otworzy oczy tak Polsce jakote i Litwie i wskaza,

na jakie naraano si niebezpieczestwa. Nie znamy in-

strukcyi danej powtórnie Zenonowi, ale atwo si domy-

le moemy jej treci. Z listu bowiem w lutym do Wi-

tolda wysanego wypywa \ e papie gorliwie zachca
ksicia do wspierania króla Zygmunta w usiowaniach

wytpienia kacerstwa w Czechach, a mianowicie, da
ode, aby uyczy królowi rzymskiemu potnej po-

mocy w posikach wojennych. Poleca mu równie po-

piera Zenona w sprawie ugruntowania pokoju z Za-

konem. Wtedyto Witold, przyparty przez Zenona, ob-

sypany wyrzutami, zwaszcza gdy ju by wysa Ko-

rybuta do Czech, uzna za konieczne usprawiedliwi

si przed kury. Uczyni to w sposób, malujcy doka-
dnie cae jego zapatrywanie na kwesty husyck. Wska-
za bowiem, e surowe postpowanie wzgldem husy-

tów nie doprowadza do podanych skutków; skoro

tedy przyrzekli mu powrót do Kocioa i posusze-
stwa papieskiego, skoro przez osobne poselstwo zamie-

rzali chci swe w kuryi przedoy, wysa do nich

Korybuta, a papiea uprasza, by powstrzyma gosze-

nie wypraw krzyowych, zdj kltw z obcionych
i wszed z nimi w ukady \ Zenon zapewne nie omie-

szka jeszcze lepiej wyjani motywy zarzdze Wito-
dowych, i uwolni króla od wszelkiego podejrzenia.

Dla Marcina V sam list Witoda, w którym ani sowem
nie odpowiedzia na wezwanie co do wspierania króla

Zygmunta, by wymown wskazówk, e motj^^wem,

wiodcym AYitoda do stosunków z Czechami, jest

ch politycznej zemsty z powodu wyroku wrocaw-
skiego i e skoro zmiana tego ostatniego nastpi, na-

ówczas ustanie i pobudka wrogiego stosunku. Ponie-

wa z Polski nadchodziy pisma, w których wprost wy-

1 Caro: L. C. II, 114.

2 Palacky, Beitrage I, N. 172.
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pierano si wspólnictwa w wysaniu Korybuta, niebez-

pieczestwo zdawao si by ucliylone. Misya Zenona

bya skoczon. Zreszt mistrz Zakonu zaoy wprost

protest przeciwko jakiejkolwiek dziaalnoci poredni-

cz] Zenona \ a król Zygmunt dopomaga rozmaitymi

trafnie dobranymi rodkami do odwoania legata \ To
te na dniu 28 marca papie skaniajc si do prób
króla rzymskiego, uniewani wszystkie postanowienia

Zenona, jeeliby jakie by poczyni, uwaczajce hono-

rowi króla rzymskiego i jego wyrokowi wrocawskiemu
i nakaza legatowi powrót do Rzymu I

I oto teraz wysya papie ju nie tylko do Ja-

giey i Witolda, ale i do króla Zygmunta, do ksit
i panów Rzeszy niemieckiej — nie kogo innego, jak

tylko przyjaciela Polaków, wielkiego znawc sztuki

i mionika nauki, zaoyciela biblioteki d'01ona okoo
Varnese i w Pawii, ma niezwykej energii—kardynaa
Brand. W pimie do króla Jagiey oznajmi papie
zamiary, które czy z t misy kardynaa do Nie-

miec, Czech i Polski*. Poleca mu w Polsce dopro-

wadzi do skutku spraw pokoju z Zakonem, rozpo-

czt przez Zenona, a w sprawie powszechnej poleca

wspólnemi siami wie wojn przeciwko husytom.

»Misya moja jest to ratunek spoeczestwa ludzkiego«,

gosi zawsze Branda — dlatego te i do króla Zy-

gmunta niós sowa zachty od papiea do wytrwania

w trudach i niebezpieczestwach; donosi mu o zgro-

mieniu »pewnych ksit« przez posów i listy, od któ-

rych heretycy pragn mie pomoc, a kad mu na serce,

e jemu jako noszcemu koron rzymsk naley prze-

dewszystkiem broni wiary witej, jakkolwiek nie po

to, jedynie aby koron czesk napowrót zdoby ^

1 C. ep. II, N. 102.

* Bunge V, c. 796.

3 Dziayski Lit. II, p. 79; Cod. ep. II, N. 105.

* C. ep. II, N. 104. 5 Ib. N. 107.
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List z usprawiedliwianiem si Witoda zgromi pa-

pie i poleci Brandzie nie uzna jego motywów za su-
szne ^ Znajdowaa si w licie Witoda insynuacya, ja-

koby papie doradza by postpowanie, jakiego si j
Witod. Nigdy—pisa papie— zamiarem naszym nie byo
doradza ksiciu, by pod jakimkolwiek warunkiem bra
Czechów w protekcy, wchodzi z nimi w przyja lub

jakie ukady zawiera — droga jak ksi obiera do
nawrócenia kacerzy nie podoba si ani nam, ani kar-

dynaom. — Jeeliby tedy jakie objawy niezadowolenia

z tego powodu w poród ksit niemieckich pano-

way, poleca papie Brandzie poinformowa ich o rze-

czywistych zamiarach i zarzdzeniach papieskich. Te
ostatnie, o ile dotycz Polski, nie s znane, gdy pismo

papieskie do episkopatu, niestety nie doszo do nas.

To pewna, e np. biskupowi krakowskiemu poleci Mar-

cin V \ aby wobec skonnoci Jagiey i Witoda, jak
wzgldem husytów objawiaj, broni wiary w Polsce

i w tej sprawie znosi si z kardynaem Branda; za-

pewne musia przez Brand zwróci uwag na eksko-

munik, której podlegaj wszyscy jakimkolwiekbd
sposobem popierajcy kacerzy, gdy ju od tego czasu

spotykamy w aktach sdów duchowych absolucye od

kltwy I Nada te papie arcybiskupowi gnienie-
skiemu i jego sufraganom, wobec tego, e wiele jest

zaraonych husytyzmem w Polsce, wadz cigania ta-

kich osobistoci w Polsce i naprowadzania na drog
pokuty. Wiklefistów jak i husytów naley sprowadza
do zamków kocielnych i tame dopomaga im, by zmyli

z siebie wszelk plam bezbonoci \ Nadzwyczajn t
wadz da by papie episkopatowi ju na przedstawienie

samego kardynaa Brandy ^. Otrzyma i król Jagieo

1 Ib. N. 111.

2 Ib. N. 109.

3 Acta cap. II, N. 180.

* Raynald ad a. 1422, N. 22. ^ c. ep. II, N. 117.
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przestrog w formie do jasnej, gdy papie wzbro-

ni odtd pobiera królowi pewnych dziesicin, których

pobór zezwoH by mu niegdy Jan XXIII \ Co do

Witoda, to wezwa papie arcybiskupa gnienie-
skiego i jego sufraganów, i to pod grob kar kociel-

nych, by si starali odwie Witoda od opiekowania

si husytami^. Podobn odezw obdarzy te i króla.

Witod sam otrzyma odpowied na owe poda-

nie motywów, którymi zasania wysanie Korybuta.

W sposób jasny i bez ogródek objania Marcin V, e
pomoc ksicia rozzuchwala tylko husytów, czyni ich

bardziej krnbrnymi i upornymi w powrocie do Ko-

cioa. Objawi te wprost papie, e ksita niemieccy

nie cierpieliby panowania Witoda w Czechach. Ksi-

ciu nie pozostaje inna droga do wyboru, jak tylko po-

czy si z caem chrzecijastwem przeciwko kace-

rzom, w przeciwnym za razie papie musiaby wyst-
pi przeciwko ksiciu z karami kocielnemi. Król Ja-

gieo niechaj zada od husytów, aby ze swemi y-
czeniami zwrócili si wprost do Ojca witego. Co do

krucyaty, tej zawiesi niepodobna, sobór bowiem wy-

kl husytów, a niemieccy ksita podnieli przeciwko

nim or...

3

Otwartoci przekonywa papie i podbija sobie

nawet Witoda, który biskupom inflanckim na ich u-

wagi co do wysyki Korybuta odpowiada, e wysa
ksicia celem zapobieenia rozlewowi krwi chrzecia-

skiej, tudzie by przywie Czechów do powrotu na

ono Kocioa ^ czyli innemi sowy potpia cae do-

tychczasowe postpowanie Zachodu z Husytami. Po
wyjanieniach papieskich, tak stanowczych, którym to-

' C. ep. II, Nr. 110.

2 Beitrage I, Nr. 184.

» Caro L. C. II, N. 109.

* Cod. Vit. N. 1012.
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warzyszyy uwagi episkopatu polskiego, wreszcie po
przedoeniu memoryau Brandy, Witod pocz zmie-

nia zdanie co do iusytyzmu.

Wogólnoci zarzdzenia papieskie byy w stanie

nietylko uciszy w Polsce, a w czci na Litwie zamt
przekona i sumie, wywoany na skutek rokowa
z wykltymi przez Koció kacerzami, ale nadto pozba-

wi ich dalszej pomocy i stosunków z Polsk. Zygmunt
Korybut uda si z druyn wojowników polskich, wy-

noszc pi tysicy konnych, ale o pomocy dalszej nie

byo ju mowy. Jeeli nadto zwaymy, e by to rok

wybuchej niebawem potem wojny z Krzyakami, e
papie pod ekskomunik zabroni królowi wie tej woj-

ny S atwo pojmiemy, jak usilnie kierownik sumie
ludzkich zapobiega niebezpieczestwu mogcemu po-

wsta przez poczenie tej wojny socyalnej i religijnej

w Czechach, jak byy wojna husycka, z wojn naro-

dow, jak wiedli Polacy.

Ale to roztropne, umiarkowane a zarazem pene
siy i powagi postpowanie papieskie nie zdoao go

jednak uchroni od podejrze rozsiewanych w Niem-

czech. Towarzysze Korybuta szerzyli w Czechach wie-

ci, jakoby sam papie da zezwolenie na obron i pro-

tekcy Czechów, a to w tym celu, aby t drog Cze-

chów do Kocioa nawróci *. Zewszd od episkopatu

niemieckiego dochodziy do Kuryi wielce ubliajce go-

dnoci papiea wiadomoci, tego papiea, który — do-

dajmy— w najbliszem otoczeniu swem mia Niemca
poufaego doradc. Sam nawet Branda donosi o tych

ubliajcych wieciach papieowi, i Marcin V kilkakro-

tnie tak biskupom niemieckim jakote Brandzie same-

mu poleca zaprzecza pogoskom. Do liczby ich nale-

^ Gobiowski I, p. 289. Bulla odnosi si do 1422 r. a nie do
1421 jak wskazuje Lewicki Index N. 1167.

2 Ob. list Marcina V z 6 czerwca 1422. Cod. ep. II, N. 113.
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aa i owa faszywa pogoska, jakoby papie zgodzi
si na rozbiór Czech, przyczem udzia w rozbiorze

mia wzi król Polski... Papie zawsze sta na tern

stanowisku, e tam gdzie idzie sprawa o wiar, o do-

bro Kocioa, kady król i wadca chrzecijaski nie-

tylko moe ale ma obowizek wspiera Koció w jego

zadaniach, ale zaprzecza stanowczo, jakoby na taki

sposób nawrócenia Czechów, jaki zarzdzi Witod
przez wysanie Korybuta do Czech, chociaby sowem
najmniejszem da zezwolenie. »Nigdy nie byo nasz
wol, aby Witod pod jakimkolwiek warunkiem Cze-

chów bra w protekcy i cudze królestwo zabiera. Ka-
dzilimy mu przeciwnie, aby z kacerzami nie zawiera
przyjani ani w jakiekolwiek ukady nie wchodzi, lecz

nie znaczyo to, aby ich broni przeciwko wiernym, do
czego on dy, raczej wiedziony chci wzmocnienia
potgi wasnej, anieli zapaem nawrócenia ich, co wi-

doczne z rozmaitych oznak, a zwaszcza std, e jak-

kolwiek wiele przygotowa poczynili do obrony, jak

o tem syszymy, o nawróceniu wcale nic nie sycha...

«

Wojnie wybuchej z Zakonem Marcin V mimo naj-

lepszej woli przeszkodzi nie by w stanie. »Nie mam
siy po temu, by zmusi króla i ksicia do posucha-
nia mej woli«. Wyrok wrocawski zosta obalony po-

kojem melnenskim. Zygmunt by upokorzony, jak nim
by i protegowany przeze Zakon niemiecki. Szo te-

raz o to, aby zwycizcy dumni z tryumfu nie zechcieli

wspiera husytów, chociaby dlatego, e byli wrogami
ich nieprzyjaciela Zygmunta.

W Czechach zawsze jeszcze z polecenia Witolda
bawi Korybut, mogcy by kadej chwili wsparty po-

sikami i hufcami zwyciskimi z wojny krzyackiej po-

wracajcymi, czemu nawet ani Witod ani Jagieo nie

mogliby zapobiedz, ile e do Czech spieszyli na po-

moc innowiercy, pod wodz takiego ksicia Feduszki

Ostrogskiego i zacini z prowincyi ruskich. Byo nie-

Wadysaw Jagieo. T, II. 7
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bezpieczestwo podwójne, tak z powodu wzmagania
si sameje religijnej i socyalnej strony husytyzmu,

jakote z powodu jego potgi na zewntrz. Co do pier-

wszej to istotnie za wpywem Korybuta nastpio pe-

wne zblienie si stronnnictw i partyi husyckich, co do
drugiej, to jak wiadomo, iusyci byli nietylko panami
ju wikszej poowy Czech i Morawy, ale nadto gro-

zili lskowi. Poniewa nadto król Rzymski wycinity
z Czech, pobity, kierujc si juto uczuciem zemsty,

juto by odci Korybutowi posiki, pobudza Zakon
niemiecki do dalszej z Polsk wojny, przeto jak to za-

znaczono, niebezpieczestwo powszechnego zamtu i wy-
buchu jakiej wielkiej wojny ponownie zawiso nad
»ca Germani «. Nie naley bowiem zapomina, e ele-

ktorowie, ksita, episkopat niemiecki trzymali stron
pokonanych Krzyaków, e zamylano nawet o po-

wszechnej akcyi wsparcia Zakonu i e pod tym wzgl-
dem czyniono porozumienia na zjazdach. Z drugiej

za strony król Zygmunt przygotowywa zwizek W-
gier, lskich ksit i Zakonu, by przez wywarcie na-

cisku odci zupenie Polsk od Czechów.

Jeeli przeto wemiemy na uwag silnie rozbu-

dzone poczucie narodowe w Polsce i na Litwie, które

wskutek zwj^cistwa odniesionego w Prusiech dumnie
podniosy gow, z drugiej za strony upokorzenie

Zakonu bolenie odczute w Niemczech, gdzie te po-

stanowiono udaremni wykonanie zawartego pokoju,

natenczas pojmiemy, jak trudnem byo stanowisko pa-

piea Marcina, by sprzecznoci usuwa i nie dopuci
do kataklizmu. miao mona powiedzie, e w rkach
jego spoczyway losy wojny lub pokoju caej Europy
i e znajdowa si w naj trudniejszem pooeniu, wród
jakiego rzadko który z papiey pozostawa.

Nie znamy wpywu Brandy na episkopat w Niem-
czech; to pewna, e w Polsce odby si w sierpniu

1422 r., a wic w czasie wojny z Krzyakami, bardzo
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wany synod w czycy \ na którym powzito znowu
cay szereg rodków zaradczych przeciwko husyty-

zmowi, które pozyskay potwierdzenie i uznanie ze

strony kuryi 2. Ale rodkiem usunicia wojny mogo by
tylko zblienie Jagiey i Witoda z królem Zygmuntem
i pogodzenie porónionych. Na jakiej podstawie ono
nastpi mogo, w to Marcin V nie wchodzi, jakkol-

wiek nie tajnemi mu byy yczenia Polaków i cena,

za któr obiecywali Zygmuntowi nawet lig przeciwko

jego wrogom. To jednak jasnem byo, e jeeli zblie-

nie miao nastpi, naleao, by Jagieo i Witod od-

woali Korybuta z Czech. e Marcin V wczenie ju
o tem myla, na to mamy dowód. Zaraz bowiem po
owym synodzie czyckim, chwalc postanowienia tam-

e zapade, pisa do arcybiskupa gnienieskiego ', e
jeszcze milej dla byoby usysze nowin, e Jagieo
i Witod dotrzymali obietnicy, t. j. e nietylko wstrzy-

mali si od wspierania heretyków, lecz nadto odwo-
ali synowca, Korybuta, z Czech i obrócili or swój

przeciwko heretykom. Byby to jawny dowód ich do-

brej woli w obliczu caego wiata. »Usiowano wmówi
w nas z ich strony, e gdyby Korybut by do Czech

wysany, natenczas nastpiby powrót Czechów do Ko-

cioa. Dzisiaj przekonywamy si, e go nie odwo-

uj, lecz e owszem uporczywie wspieraj husytów,

to te musimy upomnie z obowizku naszego apostol-

skiego ksit, tobie za polecamy uycie wszelkich

rodków, aby sprawi odwoanie Korybuta z Czech«.

Sam papie te uy najpotniejszego rodka,
uciek si do groby kltwy i groby krucyaty. Ostrze-

gaem ci, brzmiay jego sowa do króla- przed wcho-

1 Act. cap. I, N. 1575.

2 Raynald ad 1423, N. 16.

» Raynald 1. c. ad an. 1422, N. 22.

* Caro: Liber canc. II, N. 115.
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dzeniem w stosunki z husytami, a nawet groziem kru-

cjat. Pomimo to wysae bratanka, przyobiecujc go
odwoa, jeliby mu si nie udao nawróci ieretyków
na ono Kocioa; skoro jednak to nie nastpio, -
dam odwoania Korybuta w cigu dwóci miesicy od
dorczenia tego pisma. Bardziej surowem w tonie byo
wezwanie pod adresem Witoda; w niem bowiem papie
wprost grozi ksiciu podjciem przeciwko niemu kru-

cyaty, gdyby si okaza opornym i nieposusznym K

Doda naley, e wezwania te przesa papie przez

rce przyjaznego Polsce Fryderyka, elektora Branden-

burskiego, którego starania o pozyskanie rki króle-

wnej polskiej dla syna tego imienia gorliwie na dwo-

rze polskim popiera \ Drugi egzemplarz listu odda na
rce Brandy i wreszcie trzeci egzemplarz na rce Fer-

dynanda z Lugo. W licie do elektora pisanym poleca

papie wysa notaryusza z listami, celem dokonania no-

taryalnego powiadczenia o dorczeniu tak królowi ja-

kote ksiciu mandatów papieskich ^.

Podczas gdy elektorowie posyaj posiki Zako-

nowi a Zygmunt snuje ze lskimi Piastami plan po-

dziau Polski i gdy obaj mistrze Zakonu naradzaj si
nad moliwoci nowego wybuchu wojny ^ król Zygmunt,

który cae brzemi klsk rad spycha na ramiona obcych

a kury pomawia o zezwolenie dane Korybutowi —
otrzyma wiadomo od samego papiea, e speniajc
yczenia królewskie, pod kltw wezwa króla Polski

i Witoda do odwoania Korybuta ^ Marcin V przed-

stawia take Brandzie, jakoby mandaty swe wysa na
yczenie króla rzymskiego, jakkolwiek niezawodnie po-

stanowienie tak wane i doniose w skutkach powziby

* Cod. ep. II, N. 119.

« Cod. ep. II, N. 118, 120.

» Ib. N. 120.

4 Bunge V, c. 927.

8 Cod. ep. II, N. 121.
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sam z koUegiiim kardynaów, gdyby nawet Zygmunt
nie stara si o nie.

Dcy do wywoania wojny przeciwko Polsce

Zygmunt, mandatów owych, o których wydanie take
pisa do kuryi, w tej chwili pewnie sobie nie jrczy,

byty one bowiem ze wzgldu na plan jego zbyteczne,

a nawet niekorzystne. Me mogo bowiem ulega wt-
pliwoci, e wobec powagi episkopatu w Polsce, wobec
poczucia silnej wiary, tak Jagieo jakote i Witod wy-

konaj natychmiast danie papieskie. Mimo wielkiej

iloci zwolenników husytyzmu w Polsce, mimo, e
wzgldy polityczne polecay oglda si na Czechów
jako na sprzymierzeców przeciwko Zygmuntowi, to

jednake sam zdrowy rozum nakazywa nie wystpo-
wa przeciwko dwom potgom wiata, najwyszemu
zwierzchnikowi Kocioa i pierwszemu królowi Europy.

Znajc zabiegi Zygmunta w Niemczech czynione, jego

ligi przeciwko Polsce knowane, Marcin V, jednym zama-

chem zniweczy je, widzia w nich bowiem ródo dal-

szego wzrostu husytyzmu. Odwoanie Korj^buta, pod
groz ekskomuniki, miao da pocztek do zblienia si
Zygmunta z królem Polski, miao by pocztkiem akcyi

do nawrócenia husytów do Kocioa. Powaga papieska

przez husytów zaprzeczona, teraz jawnie im stana
przed oczyma; protektorowie ich bowiem, którzy nie

obawiali si potgi caych Niemiec i wyzywajco wy-
stpowali przeciwko królowi rzymskiemu, na jedno

sowo papieskie, stawali si posusznymi jego synami,

odstpowali od tego, co im rzekome polityczne korzy-

ci zapewniao. Spodziewane porozumienie si króla

Polski z Zygmuntem, miao w skutkach swych podko-

pa potg husytyzmu.

Mandaty papieskie byy, jak widzielimy, surowe;

aby je zagodzi, natychmiast po ich wysaniu Marcin V
poleca bawicemu na dworze Zygmunta legatowi swemu
Ferdynandowi z Lugo, przesa bardzo wane listy kró-
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lowi i Witodowi, ale ju bez notaryusza majcego ode-

bra powiadczenie odbioru \ Nie znamy tych listów,

ale wiemy, e celem papiea nie byo jedynie zagodzi
gorzk piguk, ale nadto doprowadzi do porozumie-

nia pomidzy zwanionymi, Jagie i Witoldem z je-

dnej a Zygmuntem z drugiej strony. Jako legat Fer-

dynand, bawicy na Wgrzech, zaraz zacz si krz-
ta okoo zarzdzenia jakiego zjazdu na granicach mi-
dzy monarchami. By ju czas ostatni na te zabiegi

pokojowe, bo tymczasem wpyw akcyi elektorów w No-
rymberdze rozpocztej, a przez Zygmunta dalej pro-

wadzonej, stawa si coraz potniejszym, tak, e po-

kój lub wojna zdaway si by zawisem! nie od za-

wartego nad Melnem pokoju, lecz od zgody lub nie-

zgody na króla Zygmunta. Gównym przeciwnikiem

pokoju by Ludwik, palatyn reski, zapowiadajcy po
Niemczech, e jedzie na wypraw do Prus, by stamtd
podj rejz na niewiernych, co jest jego obowizkiem 2.

Gównie w celu niesienia pomocy i ratunku Zakonowi,

zwouje Zygmunt zjazd do Preszburga, dokd przy-

byo mnóstwo ksit, pomidzy innymi Albrecht au-

stryacki, Ludwik bawarski, Konrad biskup wrocawski,

Przemko opawski. Podjto tutaj plan koalicyi Wgier,
lska i Zakonu przeciwko Polsce, by j zmusi do

odwoania Korybuta z Czech i wymódz agodniejsze

warunki pokoju dla Zakonu. Witold wystpuje prze-

ciwko zamierzonej koalicyi z planem podburzenia Tur-

ków na Wgry i najazdem Tatarów, czem stworzono

pod koniec 1422 r. sytuacy, jakby przed wybuchem
nowej wojny I I podczas kiedy pod koniec grudnia,

w Preszburgu pisano projekt zaczepno-odpornego przy-

mierza Wgier, lska i Prus przeciwko Polsce i kuto

1 Cod. ep. II, N. 122.

2 DRTA 8, N. 193.

» List marszaka Zakonu z 29/1 1423.
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projekty jej podziau, a marszaek donosi 26 grudnia

o zwizku jako ju rzeczy dokonanej \ tymczasem
mistrz inflancki doradza pruskiemu, w jaki sposób

miaby stany swoje przekona o koniecznoci wojny.

Mianowicie cicia mu wpoi przekonanie, e jest to

wojna za wiar, e jeeliby Zakon mia te tu kraje

odda w rce Polaków i Litwy, wolaby je rozdzieli

pomidzy ksita ctirzecijaskie.

Zatem Marcin V nie bra przesadnie grozy wojny
europejskiej. Istotnie podzielia si rodkowa Europa
na wybitne dwa wrogie obozy, przyczem lsk i W-
gry stany po stronie Zygmunta. Zygmunt móg liczy

na Rzesz, na elektorów, którzy zdoali nawet Bran-

denburczyka powstrzyma od niesienia pomocy Polsce.

To te liczc nadto na opini caej Rzeszy, na dniu 1

stycznia 1423 zabroni wprost mistrzowi zawiera przy-

mierza z Polsk i Litw % któreby byo zgub tak zna-

cznego Zakonu i obiecywa mistrzowi, e gdyby ksi-

ta lscy, których pomocy dla ratunku Zakonu wzy-

wa, zawiedli, wówczas z wiernymi sobie Wgrami
udzieli im niechybnie pomocy ^ Pycha zawioda Zy-

gmunta do groenia papieowi soborem, do zuchwa-

ego rok temu dania postawionego papieowi, by si
nie miesza w sprawy Zakonu z Polsk i odwoa Ze-

nona *, czyby teraz w pysze swej nie by zdolny do

wywoania wojny europejskiej, wiszcej jakoby w po-

wietrzu. Podówczas Jagieo i Witod pewno nie by-

liby mieli skrupuów, co do uycia pomocy husytów

w walce. Std te mona powiedzie, e do pokoju

w Kezmarku papie si w znacznej czci przyczyni,

tak jak w znacznej czci, a nawet w gównej mierze jemu

1 SSr. Sil. VI, N. 43, 44, cf. Beitr. I, N. 242.

2 Altmann I, 381.

3 Ib. 381.

* Altmann I, 333.
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naley przypisa odwrócenie grocej wojny. Papie
z powiceniem pracowa nad dzieem pokoju, które

znowu wynosio pobitego przez iusytów Zygmunta na
piedesta pierwszego króla chrzecijastwa, a do któ-

rego mimo rozmaitych uchybie wobec stolicy apostol-

skiej niemia innych sów zachty, jak tylko, e go
uwaa za najpotniejszego pogromiciela kacerzy. Te-

raz dodawa mu do pomocy dwóch dzielnych pomocni-
ków, jasn bowiem byo rzecz, e prócz utrwalenia

zgody wzajemnej, prócz sprawy polsko-pruskiej, bdzie
nadto na zjedzie poruszon i sprawa husycka. Papie
delegujc na zjazd monarchów Ferdynanda, biskupa
z Lugo, wyranie poleca mu nietylko spraw Krzya-
ck, by mianowicie co do zawartego polsko-pruskiego

pokoju stara si wyjedna korzyci dla Zakonu i, ale

nadto, co waniejsza, poleca Zygmuntowi, by ze wzgldu
na husytów nie stawia zbyt wielkich da od Jagiey
i Witolda''*.

Jagieo jeszcze w Prusiech, bawic na wojnie, sta-

ra si zaegna burz, któr ju przeczuwa w chwili,

kiedyto elektorowie zadali odwoania Korybuta i za-

przestania wojny z Zakonem. Wtedyto stara si lubo

nadaremnie uj króla Zygmunta hojnymi darami. Na-
stpnie ju po zawarciu pokoju nad Melnem, pod wpy-
wem znanych nam ju pism, legacyi, a nawet grób
papiea, wysa arcybiskupa Mikoaja Trb z misy
pokojow do króla Zygmunta ^ w towarzystwie naj-

znakomitszych panów koronnych. Ci zjechawszy si
z Wgrami nieopodal Kezmarku, zgodzili si na zjazd

królów, w rodopociu roku nastpnego odby si ma-
jcy w teme miecie. Przypominamy, e na czele po-

1 C. ep. II, N. 124.

' Ib. N. 123.

' List Trby: Ulanowski: Liber. form. N. 37, pochodzi z li-

stopada 1422, Trba umar 4 grudnia w Lubiczu, w dyecezyi

ostrzyhomskiej.
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selstwa stali dwaj najwysi duchowni, ci sami, których

to papie Marcin V wanie w tyme czasie chwaU za

rodki na synodzie czyckim powzite przeciwko hu-

sytyzmowi, ale zarazem poleca uy wszelkich rod-
ków, aby Jagieo i Witod, jak to ju byli przyobie-

cali, odwoali Korybuta z Czech ^. W tym tedy nacisku

papiea i episkopatu, z ramienia jego dziaajcego,
szuka naley powodu, e nietylko przeszkodzono wy-
buchowi wielkiej wojny europejskiej, lecz e przeci-

wnie, wród najwikszego naprenia wojennego do-

konywao si dzieo pokoju i to z zadaniem wystpie-
nia energicznego celem przytumienia husytyzmu.

Dziki pomocy ze strony kuryi, Zygmunt nie ucie-

kajc si do rodków gwatownych, a co do skutków
zawsze wtpliwych, jakimi byy jego wojny, nietylko

e pozby si wroga i wspózawodnika w Czechach,

ale nadto stawa si tak monym, e móg przystpi
z woln rk do rozwizania najgówniejszej ówcze-

snej kwestyi, jaka ciya nad rodkow Europ,
t. j. kwestyi husyckiej. Na zakoczenie przypatrzmy
si, jak skorzysta z udzielonej sobie pomocy król

Zygmunt i czy w Kezmarku na seryo myla o tern

najgówniejszem zadaniu pierwszego króla chrzecija-

skiego wiata.

Wskutek grób papieskich i wpywu episkopatu,

tak Jagieo jakote Witod postanowili nietylko zgo-

dzi si na dania papiea i odwoa Korybuta, ale

nadto odnowi przyja z Zygmuntem, który wyrokiem
swym wrocawskim wysanie Korybuta spowodowa,
przyczem zamierzali te utrwali fundamentalnie za-

warty wieo pokój melneski. e zrozumieli intencye

papieskie, wiadcz wymownie dwa fakty; najpierw,

e poczuli si do winy za wojn wypowiedzian Za-

^ Ryanald: pismo do arcyb. gnien. ad an. 1423, N. 16. Sy-

nod czycki odby si w sierpniu 1422 r. Act. Capit. I, N. 1575.
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konowi i prowadzon przy uyciu dywersyi owej do
Czech i prosili przez episkopat o absolucy dla siebie

i dla swego rycerstwa za rozlew krwi na wojnie pru-

skiej \ powtóre, e jakby dla zado uczynienia zgo-

dzili si na danie pomocy wojennej królowi Zygmun-
towi w wojnie husyckiej. Przygotowania do zgody po-

stpoway bardzo ociale; jeszcze pod koniec stycznia

toczyy si rokowania co do zjazdu wspólnego monar-

chów midzy polsk a wgiersk baroni. Jagieo dro-

y si i wzywa panów wgierskich, aby urzdzili zjazd

w sposób taki, by adnej zwoki nie byo, gdy inaczej nie

mógby czeka na przybycie króla Zygmunta ^] Witod
nie obiecywa przybycia rzekomo dla choroby i wysa
Gedygolda na zjazd jako swego zastpc ^ atwo po-

jc, e ekskomunik zagroony nie chcia si widzie
z pewnym siebie królem Zygmuntem. W rokowaniach
przedwstpnych, przyczem Zygmunt odgrywa rol pro-

tektora Zakonu, usprawiedliwiajcego mistrza ze zwoki
w niewypenieniu warunków melneskich S ukrywano
przed Zygmuntem starannie groby papieskie. Sytua-

cya bya tak, e chcc mie korzyci z pokoju mel-

neskiego, trzeba byo odnowi przyja z Zygmuntem.
Ju 28 lutego 1423 stawili si panowie polscy na

terminie w Sromowicach z Gedygodem starost po-

dolskim, penomocnikiem Witolda, podczas gdy w-
gierscy w Starej Wsi si zgromadzili, poczem roko-

wano co do miejsca wspólnych obrad i podstaw przy-

mierza \ Jako miejsce ostatecznych ukadów wybrano
Kezmark. W poowie marca rokowania tak dalece po-

stpiy, e na dniu 19 t. m. król Zygmunt i panowie

' Caro: L. C. II, N. 129 1 taka dla Jagiey absolucya. Dog.

IV, N. 91.

« Raczyski, 299.

3 Caro: L. C. II, 122.

* Caro: L. C. II, N. 121.

6 C. ep. II, N. 128.
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wgierscy wydali ju glejty bezpieczestwa dla króla

Jagiey i dla panów polskich. Dnia 30 marca zawarto

przymierze, a raczej odnowiono dawniejszy traktat lu-

bowelski bez najmniejszej zmiany ^. Ustpstwo na rzecz

Zakonu i szczere chci pokojowe zaznaczy król polski

wobec protektora Krzyaków tem, e przyrzek nie ro-

ci sobie prawa do wynagrodzenia za rozmaite zna-

czne szkody przez tyche wyrzdzone I Wreszcie co

najwaniejsza, przyrzek Jagieo Zygmuntowi pomoc
wojenn przeciwko husytom i to zaraz na Vk^iosn na
czele swych wojsk, tudzie, e we trzy miesice po wy-
prawie zjedzie si z królem Zygmuntem na granicy

lskiej, w celu porozumienia si w sprawie granicznych

rabunków i oddania dóbr zajtych przez polskich hu-

sytów prawym wacicielom ^. W zamian za to król Zy-

gmunt dawa Zygmuntowi Korybutowi, którego król

Jagieo odwoa z Czech, glejt bezpieczestwa*, a na-

stpnie na znak przyjani i zgody zupenej, uniwersa-

em wydanym w Lewoczy, dokd z Kezmarku si udano,

na dniu 9 kwietnia, cofn zarzut, jakoby król pomaga
husytom czeskim i skoni do wydania podobnego okól-

nika margrabi Fryderyka Brandenburskiego ^. W akcie

przez si wystawionym Zygmunt z naciskiem podnosi,

e król sowem swem królewskiem potwierdzi, i po-

mocy heretykom nigdy nie dawa, ani te, e ona nie

wypyna z jego woli. Co bardziej, bo i to jeszcze uwa-a naley za wynik zjazdu z królem Zygmuntem, za-

ledwie król Jagieo powróci do Polski, pierwszem jego

dzieem byo ^, e w pimie do elektorów z 18 kwietnia

w Kronie wydanem, zastrzeg si z powodu tych sto-

1 Caro: L. C. I, N. 121. Raczyski, p. 300-303.
» C. Vit., N. 1075.

« C. Vit , N. 1073.

* Pal. Beitrage II append N. 115.

^ Voigt VII, 457.

' C. Vit., N. 1078, p. 584.
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sunków z husytami, e niesusznie zosta pomówiony
o opiek i dawanie pomocy tyme kacerzom, jakkolwiek

podówczas Witod, wielki ksi Litwy, któremu oni

przysig si zobowizali do porzucenia swych bdów,
wysa im zbrojne posiki.

Otó i wszystko co wiemy o zjedzie króla Zy-

gmunta z Jagie i o znanem przymierzu Kezmarskiem.

Tutaj w Kezmarku kusi Zygmunt Witoda obietnic

korony przed laty dwunastu, a ksi odsun pokus
i natychmiast da o tem wiadomo panom koronnym.

Wtedyto król Zygmunt by upokorzonym, bo celu niedo-

pi, teraz by tryumfujcym, okazawszy dowodnie, e
pokój Polski z Zakonem ode gównie zaley. Co bar-

dziej, Zygmunt skoni króla do usprawiedliwienia si
i to w taki sposób, e tene skada win na wielkiego

ksicia Litwy, on, najwyszy ksi Litwy, dajc nie-

jako dowód odrbnoci ksicia i ksistwa, nad którem

nie mia wadzy. W rezultacie dopomóg Zygmunt na

zjedzie do zarysowania si rozdziau pomidzy kró-

lem a ksiciem, pomidzy Koron a Litw, rysu, który

ju trafnie dostrzeg i postanowi ze korzysta.

O to porónienie te szo Zygmuntowi na zjedzie

z Kezmarku. To pewne, e nie o pokój Polski z W-
grami, ani o pokój jej z Zakonem stara si król Zy-

gmunt. Wszake nie poruszono i nie rozwizano kwe-

sty! przynalenoci Rusi ani te Modawii, z któremi

to sprawami, tak przed Brandenburczykiem, jakote nie-

dawno przed miesicem wobec ksit lskich, wyst-
powa Zygmunt na postrach dla ssiedniego królestwa.

Co do pokoju za z Zakonem, to spycha wszystko na
przyszo i przez zacht, jak posom Zakonu tutaj

dawa w ustpstwach od warunków melneskiego po-

koju, cae to dzieo uczyni niestaem, niepewnem. Nie

szo mu pewno o saw króla i rehabilitacy jego, lecz

przeciwnie o upokorzenie tem gbsze, ile e króla,

który odwoa Korybuta z Czech, a temsamem przy-
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zna, e nie jest bez winy, uniewinni, i subsydum to

husytom dane, nie wyszo z jego woli. Wreszcie nie

szo Zygmuntowi ani o pomoc przeciwko iusytom ani

o ich zniszczenie, gdy majc dokumentem porczon
waln pomoc, nietylko e z niej nie korzysta, ale ju
chociaby w tyme samym dokumencie, zapewniajcym
subsydya, usuwa j, spycha w przyszo. On pragn
mie ten dokument obietnicy pomocy, bo dla by bro-

ni potn przeciwko husytom budujcym nadzieje

na przyjani polskiej, ale pomocy rzeczywistej, tej nie

pragn, a raczej usuwa j w dalek przyszo, ju
to by mie bicz na Czechów zawsze pod rk, ju to

eby tem wanie jak wci ponawiajc myl unii

polsko-czeskiej stanowczo usun i zniszczy. e taki

by cel Zygmunta, tego dowodem nastpne wypadki,

wskazujce, i Zygmunt usuwa i udaremnia pomoc
polsk, z któr mu si chtnie ofiarowa król Jagieo.

Co do polityki polskiej w tym okresie z 1420—
1423 r., to niepodobna jej inaczej okreli jak oportu-

nizmem. Kierowano si widokami obalenia wyroku wro-

cawskiego i dlatego udzono, zwlekano ze stanowcz od-

powiedzi, trzymano latami posów husyckich, odsyano
ich od króla do Witolda, od tego na sejmy i znowu
do Witolda, przyczem udzono i siebie samych nadzie-

jami przywiedzenia husytów do posuszestwa Ko-

cioowi. Oddano wreszcie wykonanie planu wysania

wojsk z Korybutem wielkiemu ksiciu Litwy Witol-

dowi, czem zasonito si niejako od odpowiedzialno-

ci wobec Zachodu. Skoro atoli równoczenie mylano
i o nabytkach terytoryalnyeh przy tem zaatwieniu po-

kojowem sprawy husyckiej, poczy si zarysowywa
pierwsze rónice pomidzy królem a Witoldem, d-
cym jedynie do obalenia wyroku. Rónice te jeszcze

bardziej wystpiy przez to, e Jagieo usprawiedli-

wiajc si przed Zachodem z powodu wysania Kory-

buta, zepchn win na Witolda, okazujc niejako sw
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bezsilno wobec ksicia, odsaniajc przed wszystkimi

sabe strony unii i w faszywem wietle stawiajc si
wobec samego Witolda. W kocu i w tem zarysowaa
si rónica, e podczas gdy Witold dcy do realnego

celu obalenia wyroku, skutkiem tej dywersyi Korybuto-

wej otrzyma mud, odsdzon mu wyrokiem, Jagieo
niczego pozytywnego nie zyska, z wyjtkiem rehabi-

litacyi przez króla Zygmunta. Witold móg by zado-

wolony i dy do utrwalenia melneskiego pokoju,

Jagieo przeciwnie — a i ta rónica z polityki owej

czeskiej wypywajca jako ze róda, nie bya bez

wpywu na nastpny tok wypadków.
A teraz jeszcze sowo w sprawie rónicy midzy

postpowaniem papiea a cesarza. W rezultacie, ratu-

jc sprawy cywilizacyi chrzecijaskiej, popar papie
denia Zygmunta w kierunku odcicia Polski od hu-

sytów i pozbawi tych ostatnich przyjaznych z ssie-

dnim królem stosunków, które tak bolenie day si
odczu Zygmuntowi. Zdawa by si mogo, e Zygmunt
za t przysug powinien by by wdzicznym Marci-

nowi V. W czem tedy lea powód niewdzicznoci Zy-

gmunta, znanej z dziejów powszechnych? Szuka na-

ley tego powodu w rónicy celów, do których obaj

mowie zdali. Pierwszy jako gowa Kocioa, musia
przedewszystkiem dy do tego, aby Czesi pojednali

si z Kocioem, drugi pragn jedynie, by jego prze-

bagali i zemst dyszc, pragn ich eksterminacyi.

Pierwszy da uspokojenia, pacyfikacyi bdzcych
i szerzcych zaraz bdów, dlatego pragn wspóu-
dziau Polski i innych królów, pewny, e skoro najpo-

tniejszy król na wschodzie wyruszy przeciwko Cze-

chom, ugn si przed nim i skoni si do rokowa
o zgod z Kocioem, drugi niczego bardziej nie oba-

wia si, jak takiego wspóudziau króla, któremu zbun-

towani Czesi ofiarowali koron. Pierwszy majc do-

bro chrzecijaskiej cywilizacyi na oku, pragn upo-
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korzenia husytów przed Kocioem i dla Kocioa, eks-

piacyi za winy, powrotu do cirystusowej owczarni,

drugi cicia upokorzenia przed sob i sw potg,
chociaby kosztem sumie i dobra Kocioa, dlatego

te jak obaczymy—pragn nawet z wyczeniem po-

wagi gowy Kocioa doprowadzi do zgody.
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ywotne i obfite ródo najwaniejszycti objawów
ycia, tak politycznego jak i socyalnego, a nawet i re-

ligijnego, ludów tworzcych spotnia Litw i tak

dzielnie rzdzonych energiczn prawic Witoda, bio
bezsprzecznie w tej stronie, skd i pierwsze zawizki
unii wyszy — w Koronie. Niezwyky rozwój, jaki si
wszdzie w Litwie zaznacza i nietylko rycerzy zakon-

nych ale i francuskich podróników uderza, ta gorca
ch zbratania si z ludami zachodnimi, objawiajca
si tak w Horodle, jakote i przez wysanie mudzi-
nów na sobór w Konstancyi, przez nakonienie metro-

polity kijowskiego do unii, zaiste byy to objawy wzro-

stu cywilizacyi zachodniej na Litwie, ale i tutaj nie da
si zaprzeczy, e wzrost ten wynikn z zasadniczej

myli, sucej zwizkowi narodów od 1386 r. za pod-
staw. To te niejako symbolicznie wyraono to opie-



FRYDERYK BRANDBNBURCZYK 113

kowanie si zbratanymi ludami, skoro nietylko, e
cae liczne poselstwo polskie, w Konstancji bdce,
wyszo na spotkanie metropolity, ale take i prymas
z biskupem poznaskim wprowadzaj dnego unii

cerkiewnej metropolit Camblaka przed powane obli-

cze Marcina V. Papie daje wyraz uznania za t m-
dr opiek, mimo, e z dziaalnoci Polaków pod sam
koniec soboru by niezadowolnionym, a król rzymski

Zygmunt, moe i nie bez ukrytej myli podranienia
wielkiego ksicia Litwy, z najwyszem uniesieniem mó-
wi i pisa o cywilizacyjnym wpywie polskim na Wscho-
dzie. Historykowi ledzcemu wpyw ten, we wszyst-

kich objawach, naley i to podnie, i ani ludy tej

drugiej poowy pastwa zwizkowego nie odczuy, e
s kierowanymi, ani te ambitny Witold nie dostrzega

nawet, e spenia program, którego przed laty by sta-

nowczym przeciwnikiem.

Z tern wszystkiem myliby si ten, ktoby sdzi,
i w Koronie z najwyszem wysileniem tylko w kie-

runku unii pracowano, e caa waga pastwa na Wschód
bya przechylon, e tylko program z 1386 r. by dwi-
gni ówczesnych akcyi politycznych i spoecznych w Ko-

ronie. W równej bowiem mierze jak obmylano kieru-

nek prac w myl owego programu, ywo zajmowano
si w Koronie cienianiem dawnych i zawizywaniem
nowych stosunków z Zachodem, a na dworze krakow-

skim obok gromady Litwy i Rusinów, obok posów
z Moskwy i od Tatarów, widzimy a nadto czsto

grono Piastów lskich, Bolka Cieszyskiego, Mikoaja
i Janusza Raciborskich, Bernarda Strzeleckiego z on,
ksit egaskich, Owicimskich, Olenickich — nie

mówic ju o licznych posach i gociach z Pomorza,

Czech, Wgier i z Danii, z któremi to królestwami jesz-

cze z czasów Kazimierza Wielkiego czya Koron
przyja ssiedzka i zaye stosunki. Wiemy te, jak

czstymi gomi byli ksita Meklenburscy, Supeccy,
Wadysaw Jagieo. T. II. 8
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W jakich to przyjaznych stosunkach pozostawa dwór
krakowski z signory weneck, z ksitami Medyo-
lanu, z Cylejczykami, z dworem wiedeskim raku-

skich ksit — tudzie jak te stosunki objawiay si
nietylko w ukadach, ale i stwierdzonych dokumentami
zwizkach, jak oddziayway dobroczynnie na spot-
nienie wpywu pastwowego na zewntrz. Zapewne,
e zwizki te, zdejmujc z unii cech poczenia si
z barbarzycami, o co pomawiano Koron, take i dla

ludów drugiej poowy pastw zczonych nie byy bez

znaczenia, w kadym jednak razie, byy objawem y-
wej cznoci z Zachodem, tak, i niemal monaby
twierdzi, e w ówczesnym Krakowie równowayy si
interesy i stosunki zachodnie z wscliodnimi, a Jagieo
baczy tylko, aby wpyw nie przechyli si zanadto na
jedn stron, by szale stosunków owych zachodnich

i wschodnich pozostaway w równowadze. Jagieo zda-

wa sobie spraw z tego, e zbytnie cienienie sto-

sunków z Zachodem, mogoby le oddziaa na wiey
zwizek pastw i odj rodzimej Litwie siy, jakie

z tego zwizku czerpaa.

Wszak lubo od wieku dopiero wchodzi Polska

pocza w gr ówczesnej dyplomacyi europejskiej, bya
jednak z wielu stron nakanian do sojuszów. Jagieo,

jak to ju z korespondencyi z signory prowadzonej

widoczna, nie zapala si wcale do akcyi. Towarzyszy
królowi zawsze rozwaga, jak to widoczna i w zawi-
zaniu stosunków z królem Erykiem duskim, gdy tene
po mierci stryjecznego swego Bogusawa VIII pomor-

skiego, szwagra Jagiey, w 1418 r., majc obj dzie-

dzictwo, zapragn przymierza z Polsk \ Wtedyto
wspomnia on w licie do Jagiey o przyjani pomi-
dzy ojcem swym a królem Jagie zawartej, o dobro-

dziejstwach przez króla ojcu wiadczonych i wyrazi

1 C. Vit., p. 445-7.
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ch osobistego zjazdu. Król przyjanie odpisa, a dal-

sza wymiana posów i listów zaniepokoia mistrza Za-

konu tak bardzo, i poleci przechwyci koresponden-

cy. Ostatecznie doprowadzia ta korespondencya je-

dnak obie strony do zaczepno odpornego zwizku, który

król 15 lipca 1419 r. pod Czerwiskiem zatwierdzi.

Ezecz jednak dziwna, skutki tego przymierza poja-

wiaj si nie po stronie polskiej, ale raczej po stronie

króla duskiego, który zyskiwa pomoc polsk w swej

i swych kuzynów, Pomorczyków, walce z Fryderykiem
brandenburczykiem. Wkrótce ju mia Jagieo ocho-

dn w przyjani z Erykiem, a natomiast zwróci si
do innego, bliszego ssiada, Fryderyka Brandenbur-

czyka, a poniewa stosunki owe s znamienne dla po-

lityki koronnej i poniekd zachwiay równowag, o któ-

rej wyej bya mowa, przeto naley bliej je pozna.
Fryderyk Brandenburczyk, dla którego król Ja-

gieo porzuci przymierze z Dani, by owym ksiciem,

który z nikego burgrabiego norymberskiego urós,

dziki królowi Zygmuntowi, do godnoci nowego ele-

ktora. Po mierci Jodoka zosta margrabi branden-

denburskim, t. j. panem Marchii brandenburskiej i da
pocztek rodowi, który potne mia tutaj zaoy pa-
stwo. Wprawdzie król Zygmunt nada Fryderykowi
Marchi tytuem zastawu z prawem wykupu, ale suma
ostatecznie zapisana 400,000 z. w. bya tak wielk, e
Fryderyk móg swobodnie gospodarowa, czyni na-

kady celem podniesienia zaniedbanego kraju i uwaa
go za swój wasny. Panowanie tutaj zreszt byo tru-

dne; kraj na wszystkie strony by szarpany: Now
Marchi mia Zakon niemiecki w zastawie, Meklenbur-

gia zaja Priegnicki obwód i Star Marchi, Pomorza-

nie zabrali Ukermark, sowem kraj by w rozkadzie.

I Polska ssiadowaa na dugiej linii z krajem, a król,

jak wiadomo, pragn nawet cz kraju ssiedni, t. j.

Now Marchi, obj zastawem od króla Zygmunta,
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atoli ubiegli go w tern Krzyacy. Zreszt nie pozosta-

wa i z Polsk Fryderyk w dobrych stosunkach, ile e
przez terytorya jego z Zachodu szy posiki wojenne

dla Zakonu, a w myl instrukcyi króla Zygmunta, Fry-

deryk musia y w przyjani z Zakonem. Przez Fry-

deryka przesa by Zygmunt z Francyi mistrzowi wa-

runki wspierania go przeciwko Polsce, przez niego sta-

ra si Bogusawa Supeckiego, sprzymierzeca Polski,

poprzyjanió z Zakonem, sowem Brandenburczyk nie

by przyjaznym Polsce ssiadem. Co do ksit pomor-

skich, a waciwie szczeciskich, to z nimi zawar Fry-

deryk ukad, na mocy którego za zwrotem nakadów
mieli oni mu odda Ukermark, a król Zygmunt popie-

ra polityk elektora, dcego do odzyskania dawnych
granic Brandenburgii. Pomorskim ksitom wyranie
nakaza posuszestwo lenne elektorowi, dodajc, e
nietylko s Rzeszy ale i Marchii lennikami.

Mimo tego nakazu, tak Pomorzanie jakote i Me-
klenburczycy w ustawicznych zwadach i wojnach po-

zostaj z poddanymi Marchii, tak dalece, i Fryderyk
chcc stosunki do adu doprowadzi, musia zamieszka
w kraju. Niedugo jednak bawi w Marchii; zostawszy

namiestnikiem króla Zygmunta w Rzeszy, zwoa ele-

ktorów do Moguncyi w 1419 r., skd wysano owe listy

do króla Zygmunta, do papiea i do kardynaów, ze

skarg na postpowanie Polski i Witolda na zjedzie

wieloskim, i z yw chci niesienia pomocy Zako-
nowi. Byo to w czasie, kiedy Wedlowie z Marchii Bran-
denburskiej zawarli zwizek z ksiciem Meklenburskim,
do którego przystpili ksita brunwicko-liineburski,

sasko-lauenburski, holsztyski, a wreszcie i ksita
Pomorza, tak szczeciskiego jako te Wolgastu. Zwi-
zek ten wymierzony przeciwko Fryderykowi, móg li-

czy na przychylno Polski, ile e poparty by przez
Eryka duskiego, który sta na czele zwizku, a byt

sprzymierzecem Polski. Zarysoway si tedy dwa nie-
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przyjacielskie wielkie obozy; po jednej stronie staa

Polska i Litwa, uni zwizane pastwa, dalej Eryk, ró-

wnie król uni personaln poczonych pastw póno-
cnych, jako gowa owej ligi dolno saskich ksit— po
drugiej ksita Rzeszy, elektor Fryderyk, Zakon krzy-

acki i tajnie Zakonowi sprzyjajcy król Zygmunt.

Szczcie umiechno si Fryderykowi— zaledwie po-

wróci z Wrocawia, gdzie bra udzia w owym wy-

roku, tak niekorzystnym dla Polski i Litwy, wnet sta-

nwszy na czoo wojsk swych w marcu 1420 r. odniós

zwycistwo nad zwizkiem pónocnym. Pobi te tam

i oddzia Wielkopolan, przysany w posiku zwizkowi
pónocnemu pod dowództwem Piotra Korcboka. Popa-

do te w niewol wielu Polaków, ale to wanie byo
najwiksz trosk elektora z odniesionem zwycistwem
poczon, e musia równoczenie ywi obaw zem-

sty ze strony przeciwników, za którymi staa potna
Polska.

Brandenburczyk odgad w Jagielle gwiazd zwia-

stujc now er dla europejskiego Wschodu, a bdc
i tak powanie zagroonym przez zwizek króla z Ery-

kiem duskim i pomorskimi ksitami, rad szuka zbli-

enia do potnego ssiada. Ssiad ten posiada 12-o

letni córk, dziedziczk korony, któr zwano »mod
królow«, on za mia syna 7-o letniego, a Wielkopo-

lanie, jak Sdziwój Ostroróg, radzi byli projektowi ma-
estwa. Polsko-brandenburskie przymierze, ju raz po
mierci Ludwika wgierskiego zamierzone, miao wiele

stron dodatnich, czyo cilej Koron z Zachodem,
odcinao Zakon krzyacki od Zachodu, co w obecnej

chwili dla Korony przedstawiao niemae korzyci. Do-
da naley, e zarówno król polski, jakote i margra-
bia Marchii brandenburskiej, niezadowoleni byli z za-

stawu Nowej Marchii Zakonowi niemieckiemu, pierwszy,

poniewa on to rokowa nawet o zastaw tej ziemi,

drugi, poniewa ziemi do Marchii nalec nie jemu
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W zastaw oddano. Wiadomo nawet, e w chwili przed

owym zwizkiem polsko-brandenburskim odbyway si
pomidzy dworem polskim a Brandenburczykiem ro-

kowania o pograniczny Drabim, terytoryum polskie,

trzymane jako lenno polskie przez Johanitów. Mia-

nowicie chodzio o ustpienie tego okrgu, pod wa-

runkami przez Johanitów przyjtymi, Fryderykowi \

co ze wzgldu na to, e Zakon niemiecki pragn z^-

j to terytoryum pograniczne, wice Polsk z Za-

chodem 2, nie byo bez znaczenia. Rokowania nie do-

prowadziy jednak do zastawu tego terytoryum Bran-

denburczykowi.

Aby Jagie od zwizków pónocnych oddzie-

li, postanowi Fryderyk wej w zwizek z królem,

jakkolwiek byo to po wyroku wrocawskim i jakkol-

kolwiek, wobec stanowiska Jagiey do króla Zygmunta,

nasuway si wielkie przeszkody do przezwycienia,

jeeli plan powzity mia wej w ycie. Najwiksz prze-

szkod stanowi sam król Zygmunt, dobrodziej Fryde-

ryka, który bdc zajty wypraw na Prag, pewno
Jagielle nie yczy przyjaznych sojuszów z niemie-

ckimi ksitami. Atoli Fryderyk usun pierwsze prze-

szkody tern, e prosi Zygmunta o wstawiennictwo

u potnego króla. Potrzebujcy pomocy zewszd,
a zwaszcza od elektorów, Zygmunt, zwaszcza, e ani

Taboru ani Pragi nie zdoby, napisa do króla Polski

o Fryderyku, którego uwaa jakby wasnego syna, e
al mu, i król wspiera Pomorczyków i Meklenburczy-

ków, mimo, e margrabia zawsze by ochotnym do

zakoczenia sporów swych z królem na drodze prawa.

Jagieo wszed w porozumienie z Fryderykiem
i postanowi wysa Sdziwoja Ostroroga na dwór ele-

ktora, celem podjcia rokowa o jeców z pod Anger-

1 Caro: L. C. II, N. 47.

> Ibidem I, p. 80, N. 42.
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miinde. W czasie tych rokowa, król Zygmunt w lipcu

poniós klsk od yki pod Witkowem, nieopodal

Pragi, a wreszcie 1 listopada ponown klsk pod Prag.
Wtedyto Fryderyk, którego stosunki równie byy

przykre, gdy w rodzimej Frankonii wybucha wojna
(wypowiedzia mu j ks. Ludwik, syn Ludwika z In-

golstadu), zmuszony zawrze rozejm na pónocy, po-

stanowi zawrze take sojusz z Polsk. Sdziwój po-

par zamiar ten w Krakowie; skd pod koniec listopada

nadesza odpowied z zacht do rokowa. Miano nimi

obj take i plan Fryderyka co do maestwa syna

jego, równie Fryderyka imieniem, z córk króla Ja-

giey, Jadwig, jakkolwiek byo stronnictwo na dwo-
rze polskim, popierajce plan duski, oenienia mo-
dego Bogusawa ks. supeckiego z Jadwig, ile e stryj

Bogusawa, król Eryk bezdzietny, mia zapewni swemu
bratankowi take i tron duski.

Przystpi tedy Fryderyk do planu swego pozy-

skania oparcia w Polsce przeciwko swym ssiadom,
a zarazem do zaoenia podwalin silnego pastwa
na pónocnym wschodzie. Plan ten by niezgodnym
z zamysami króla Zygmunta, który równie myla
o potnej Brandenburgii, ale jako o prowincyi, maj-
cej tam pooy wzrostowi polskiemu i majcej popie-

ra wszelkiemi siami Krzyaków przeciwko Polsce i Li-

twie. Fryderyk atoli w myl podjtych zamiarów, mu-
sia zerwa dobre stosunki z Malborgiem, gdy jako

sprzymierzeniec Polski, nie móg by przyjacielem Za-

konu.

Przed zawarciem jednak traktatu, postanowi ele-

ktor zapewni si ze strony króla Zygmunta i dlatego

pod koniec listopada udaje si z Berlina do Czech. Tu-

taj w Mostach (Briix), przedoy swe plany królowi

i królowej Barbarze, w czasie, kiedy stosunki Zygmunta
z Polsk znacznie si pogorszyy i kiedy to po swej

drugiej w Czechach klsce, na prob o pomoc otrzy-
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ma Zygmunt ironiczn odpowied od Jagiey, e sam
potrzebuje wojsk do obrony Modawii od Turków.

Wobec takici zaj nie dziwna, e Zygmunt nie

by zadowolony, usyszawszy o projekcie Fryderyko-
wym. Nie cicc jednak zrywa stanowczo z Frydery-

kiem, którego pomocy przeciwko iusytom koniecznie

potrzebowa, nie odradza stanowczo zamiaru. To
te Fryderyk popiera Zygmunta w wojnie iusyckiej

i nakania sprzymierzeców swyci, Fryderyka i Wil-

ielma, ksit Minii, do wysania tysica zbrojnych

przeciwko husytom, sam za z powrotem do Marcliii

toczy dalej ukady rozpoczte z Polsk. Postpuj one
tak dalece, e na Wielkanoc 1421 r. móg ju pody
do Krakowa, by tutaj ostatecznie ukady spisa i za-

twierdzi. Podró ta przypada na czas, kiedy to król

Zygmunt po klsce swej, poniesionej w styczniu 1421,

niemal ju traci czesk koron, któr ofiarowali hu-

syci najpierw królowi Polski, a teraz Witoldowi i kiedy

to poselstwa husyckie i gocy przebywali w Polsce i na
Litwie. Pragn Zygmunt bd co bd przeszkodzi
zawarciu ukadów i pod koniec lutego upomina ksi-

cia, którego za sw »kreatur« uwaa, nadawszy mu
Marchi, któr to darowizn Czesi dotd mu wyrzu-

caj — by si nie wiza i krwi swej nie czy z tymi,

którzy na hab i krzywd chrzecijastwa, jak to Wi-

told czyni, zamierzaj mu czesk koron zrabowa.
Grozi Zygmunt niesaw w Kzeszy niemieckiej i pod
utrat swej i Rzeszy aski, wzywa Brandenburczyka
do odstpienia od zamierzonego planu.

Fryderyka, gdy po wielkiejnocy przyby do Kra-

kowa, podejmowano uroczycie i przez dni 14 trway
rokowania. Wprawdzie cz senatorów zawsze jeszcze

bya za maestwem Jadwigi z ksiciem Supcy, atoli

8 kwietnia ratyfikowano przymierze i ukad maeski
z Brandenburczykiem. Pod gwarancy Witolda i panów
koronnych przyrzekano modemu ksiciu nastpstwo
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na tronie polskim. Po mierci króla, Jadwiga a z ni
i Fryderyk mieli odziedziczy tron; jeeliby za król

pozostawi mskie potomstwo, natenczas miaa otrzy-

ma Jadwiga 100,000 dukatów wiana \ oprawionego

na dziedzictwach brandenburskich. Dzieci Fryderyka

i Jadwigi miay dziedziczy w Brandenburgii w cz-
ciach, jakie po zejciu Fryderyka Brandenburczyka

na syna Fryderyka przypadn. Nastpstwo Fryderyka

na tronie polskim, miao obowizywa i na ten wy-

padek, gdyby król w braku mskiego potomstwa inne

jeszcze córki pozostawi. Zawarto przytem zwizek za-

czepno odporny przeciwko Zakonowi; ziemie zdobyte

miay przypa tym, którzy prawne mieli do nich pre-

tensye; reszt za podzieli miano stosownie do iloci

wojsk biorcych udzia w wojnie. Doda naley, e Wi-

tcd zgodzi si na ukady królewskie z Brandenbur-

czykiem, a nadto przyj przyszego zicia królewskiego

na swój dwór, by pozna jzyki i obyczaje ludów nad
którymi mia panowa. Marcin V powita serdecznie t
koligacy polsko-brandenbursk, przesyajc z tego po-

wodu yczenia zarówno Jagielle jak i elektorowi.

Czy warunek ten co do Zakonu, który król Zy-

gmunt wprost za zdrad uwaa, i o nim natychmiast

da zna do Malborga, a zapewne i do wiadomoci ksi-

t Rzeszy poda, czy warunek ten zamyla cile wype-
ni ksi elektor? Zdaje si, e elektor liczy na to, e
zdoa przeszkodzi nowej wojnie pomidzy Polsk a Za-

konem, wszake na proby Fryderyka, równoczenie
z papieskim rozejmem, przeduy Jagieo rozejm z Za-

konem na rok. Ale i takie stanowisko medyatora, majce
zasoni elektora od zarzutów w Rzeszy niemieckiej,

wysoce niepodobao si Zygmuntowi, ten bowiem, pra-

gnc w duszy wojny polsko-pruskiej, musia uwaa

1 Caro: L. Canc. I, N. 3, p. 20 i potwierdzenie Jagiey z 8

kwietnia 1421. Riedel III, pars tertia, str. 397.
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ÓW rozejm za wielkie uatwienie Polakom do miesza-
nia si w czeskie sprawy. Wysoce znamienn cech tej

chwili jest, e gdy wanie czeskie poselstwa oczekuj
w Polsce odpowiedzi wci odwlekanej, równoczenie
opozycya w gronie elektorskiem przeciwko Zygmuntowi
wzrasta. Na zjedzie elektorskim w Boppard w marcu
1421, elektorowie czyni prób ujcia steru pastwa
w swe rce; w kwietniu godz si na solidarne wyst-
powanie przeciwko kacerstwu we wasnych krajach, ale

zarazem na solidarne odpowiadanie królowi na jego

dania co do pomocy przeciwko husytom. Na tym
zjedzie otrzymali elektorowie list od Fryderyka, wpraw-
dzie o podejrzanej autentycznoci, bdcy atoli jakoby
echem tego, co podówczas w Rzeszy goszono, e król

Zygmunt jest husyt i e naleaoby o obiorze nowego
króla pomyle. Nie dziwna, e odtd Zygmunt myla
o zemcie na Brandenburczyku, który widocznie stan
po stronie »buntu « elektorskiego.

Nie dziwna te, e Zygmunt rzuca nawet proje-

kty zmiany owego nieszczsnego wyroku wrocawskiego,
aby tylko powstrzyma Witolda od zwizku z Cze-

chami, e zaprasza penomocników Zakonu, Witolda

i Jagiey do Norymbergi, chocia projekt musia upa,
gdy i sam Zygmunt nie móg myle o wyjedzie do
Norymbergi. Pisa potem do Witolda, e skoro mu si
nie podoba wyrok wrocawski, chtnie podda si pod
wyrok papiea i w tym kierunku toczy take roko-

wania z Jagie. I kiedy król Jagieo z Lublina 15

sierpnia wysa poselstwo solenne do Wgier, Zygmunt
toczy rokowania, udzc niemi Polaków, a podczas tego

wzywa mistrza Zakonu do zerwania z Polsk. Zygmunt
nie zwaa na opozycy elektorów, i kiedy ci uchwalili

w obecnoci kardynaa Brandy w Wesel wypraw krzy-

ow przeciwko husytom na 23 sierpnia, zapraszajc
na wypraw take i króla Jagie, jako szczególniej-

szego obroc wiary, Zygmunt przysa do Wesel pe-
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nomocnictwo czynienia jego imieniem wszelkich potrze-

bnych zarzdze, byle si wyprawa nie opónia. Ufny
w siy, które przygotowa do nowej wyprawy, Zygmunt
nie przykada wagi ani do opozycyi elektorskiej, ani

te nie pokada nadziei w zamiarach wojennych ele-

ktorów.

Odsun te Zygmunt projekt Jagiey i warunki
tego co do dania mu pomocy przeciwko husytom, tak,

e rokowania w Tyrnowie i Preszburgu toczone byy
waciwie bez rezultatu, a osabiay w wysokim stopniu

ufno husyckich stronnictw w pomoc polsk. Nato-

miast skorzysta Zygmunt z pojmania poselstwa cze-

skiego, które za jego rozkazem zarzdzi Janusz ks.

Raciborski, aby zniesawi Jagie i Koron, tudzie
Witolda, jako pozostajcych w stosunkach przyjani
z wykltymi przez Koció husytami. Kiedy równocze-

nie i wojska elektorskie odstpiy od oblenia ateca
(Saatz), stan Zygmunt wprawdzie bez pomocników,

ale zawsze z niemaem wojskiem jako jedyna potga,
majca zada cios straszliwemu husytyzmowi. Dumne
zamiary prysny pod Niemieckim Brodem, gdzie

dnia 8 stycznia 1422 r. dozna Zygmunt klski od

yki. Teraz stanowisko Zygmunta w Rzeszy byo sil-

nie zachwianem, elektorowie bowiem grozili mu zoe-
niem z tronu, jeeli nie pody na wojn. Natychmiast

i elektor Fryderyk pocz cienia stosunki z re-
skim zwizkiem elektorskim i w lutym wysyaj ele-

ktorowie wezwanie do Zygmunta, by zwoa sejm

w sprawie wojny husyckiej, a jeeliby na sejm nie

przyby, natenczas elektorowie przystpi do obioru

nowego króla. Wtedy to przeciwnicy Fryderyka w Rze-

szy, poczli rozgasza, i on to dy do rzymskiej ko-

rony. Istotnie, w chwili najwikszego upadku znacze-

nia i powagi Zygmunta, wzroso nadspodziewanie ry-

cho znaczenie Brandenburczyka, a zwizek jego pol-

ski dodawa mu niemao blasku.
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W Polsce natomiast widoki brandenburczyka ule-

gy nieco zmianie, wobec tego, e wiekowy ju król

oeni si z Sonk kijowsk w zapusty 1422 r. Wnet
potem nastpio wysanie Korybuta do Czech, podczas

gdy król czyni przygotowania do wyprawy przeciwko

Zakonowi niemieckiemu. W myl traktatów zawartych

z Brandenburczykiem, zada teraz Jagieo od niego

posików. Wtedy to Fryderyk zawaha si; zabroni on

wprawdzie oddziaom z Niemiec przechodzi przez Now
Marchi, syna swego wysa na wychowanie na dwór
polski, atoli co do dania pomocy, o tej ani myla i po-

stanowi wymówi si udziaem w wojnie husyckiej.

Wprawdzie móg przypuci, e nastpi wskutek tej

odmowy rozlunienie przyjani z Polsk, atoli miaa
zapobiedz temu rozlunieniu inna przysuga, któr
chcia Koronie wobec elektorów wywiadczy. Zreszt
oparty cile o zwizek elektorski, mia i tu nadziej,

e w krytycznej chwili przyjdzie mu ten zwizek z po-

moc na dworze krakowskim.

Istotnie wnet ju Fryderyk i to bezporednio przed

wybuchem wojny pruskiej niema królowi Polski odda
przysug. Elektorowie nie przybyli na rozpisany na

1 lipca sejm Rzeszy do Norymbergi, a natomiast zwo-

ali sejm tame na 15 lipca i zaprosili na króla Zy-

gmunta. Na sejmie bya mowa o wysaniu Korybuta

do Czech, i elektor Fryderyk usprawiedliwia króla

Polski z powodu czynionych zarzutów; pomimo to

atoli posypay si skargi do Rzymu, których skutek

jak wiadomo by niemay. Przybywa wreszcie sam król

Zygmunt, nadaremnie wzywajcy elektorów, by do
przyjechali. Polski pose Piotr Korcbog, jeszcze przed

przyjazdem króla opuci Norymberg, gdzie Zygmunt
wyznaczy Fryderyka na dowódc wyprawy przeciwko

husytom, których usiowa w jeden obóz zebra bra-

tanek króla Polski, Zygmunt Korybut. Bya to zemsta
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jia Brandenburczyku, który zamiast pój na pomoc
Polakom, musia z nimi walczy w Czechach.

Tymczasem nadchodzi na sejm Rzeszy wiadomo
o wtargniciu wojsk polsko-litewskich w kraje Zakonu,

o przekroczeniu Drwcy i wziciu Bracianu. Nadeszy
te listy z usprawiedliwieniem od króla i od Witolda

do elektorów adresowane, na które odpowiedziano, e
lepiejby król uczyni, gdyby zamiast na katolicki Za-

kon, obróci or przeciwko husytom. Wprawdzie pi-

smo to byo i imieniem Fryderyka wystosowane, ale

jak trafnie zauwaono, byo ono czcze, bez wyrazu i do
niczego nie zobowizywao.

Natomiast akcya Zygmunta w Norymberdze bya
stanowczo wrog Polsce. Najpierw obiecywa on mi-

strzowi Zakonu przysa posiki, dzikujc mu, e przez

wojn zajmowa na pónocy siy Polski. Postanowi te
wysa Fryderyka Brandenburczyka i biskupa Wiirz-

burga dla powstrzymania wojny, atoli wobec wiadomo-
ci, e wojna ju obja cae Prusy, plan ten upad.
Wobec listów lamentujcego mistrza Zakonu, postano-

wiono na sejmie energiczniej wzi go w obron. Pa-

latyn Ludwik i arcybiskup Kolonii, opucili nawet pod
koniec sierpnia Norymberg, aby przysposobi zbrojne

dla Zakonu posiki. Wyznaczono ju termin do wymar-
szu, podczas gdy król Zygmunt wzywa wiciami ksi-

t i miasta pónocnych Niemiec do dania ratunku Za-

konowi. Równoczenie nakazywa mistrzowi, by ocze-

kiwa posików, a tymczasem defenzyw powstrzymy-

wa napór si polskich i nie zwiód z nimi bitwy sta-

nowczej. Podobnie radzili i elektorowie mistrzowi, rady

tej atoli nie podpisa Fryderyk Brandenburczyk.

Jak wiadomo, Rusdorf nie by w monoci po-

suchania rady i kiedy spustoszono mu wojn cay nie-

mal kraj, on, który zrazu ufny w nadej majce po-

siki, odpycha podawan mu przez Witolda rk do

zgody, musia wreszcie j przyj, zwaszcza, e wa-
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runki, jak dla pokonanego byy a nadto umiarkowane.
Odstpieniem maego stosunkowo terytoryum Polsce^

a mudzi, której i tak nie posiadano, Litwie, zape-

wniono melneskim traktatem pokój wyniszczonemu
krajowi.

Oczywicie, e pokój ten jeszcze bardziej poniy
w Rzeszy znaczenie Zygmunta, pragncego teraz za-

wrze zwizek z miastami, aby przeciwstawi go zwi-
zkowi elektorskiemu. Gdy si to jednak nie udao, mia-

nowa Zygmunt namiestnikiem swym w Rzeszy na czas-

nieobecnoci Konrada, arcybiskupa Moguncyi, czem go
poróni z Palatynem reskim Ludwikiem, a tem sa-

mem poniekd osabi si reskiego zwizku elekto-

rów. Nie dodaa znaczenia temu zwizkowi wyprawa
Fryderyka brandenburczyka do Czech. Ju pod koniec

listopada 1422, opuszcza on wraz z innymi elektorami

Czechy i stara si o Saksoni, która zawakowaa wsku-
tek mierci bezpotomnego elektora Albrechta. Król Zy-

gmunt jednak nada Saksoni Fryderykowi ks. Minie-
skiemu, i obieca mu dopomódz do owadnicia krajem,

zwaszcza, e Brandenburczyk by ju w jego posia-

daniu.

Wróg Zygmunta, Brandenburczyk, równie by
przygniecionym i zewszd otoczonym niebezpiecze-

stwami; król Zygmunt grozi mu wraz z Fryderykiem
minieskim wojn, z Meklenburgi i Pomorzem trway
nieustanne spory graniczne, z Polsk zostay take sto-

sunki nadwtlone, a wanie z powodu sprawy polsko-

pruskiej zapanowa pewien rozdwik pomidzy nim
a elektorami. Brandenburczyk musia tedy ustpi Mi-

nieczykowi Saksoni za 10,000 kóp gr. praskich,

z której to sumy mia 3000 kóp opuci na wypadek
wojny pomidzy Zygmuntem a Polsk, gdyby Minie-
czyk, stosownie do swych zobowiza, musia poma-
ga Zygmuntowi w wojnie.

Bo te istotnie Zygmunt wówczas rozwija pro-
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jekty wielkiej wojny przeciwko Polsce, i jak wiemy,
lig utworzy z planem podziau Polski, a czyni to

celem zupenego odcicia Polski od Czech. Celu dopi
Zygmunt ale na drodze pokoju, jak wiadomo, przez

Marcina V zaporedniczonego w Kezmarku, gdzie po-

twierdzi dawniejsze przymierze z Polsk i melnenski
pokój i gdzie Jagieo odwoa Korybuta z Czech i obie-

ca sam na czele walnej wyprawy stan przeciwko
husytom.

Brandenburczyk, w obawie aby nowa przyja
Jagiey z Zygmuntem nie odbia si ujemnie na jego

stosunkach z Polsk, udaje si niebawem po zjedzie
w Kezmarku do Krakowa. Oczywicie usprawiedliwia
si tutaj z niedania posików na wypraw prusk, atoli

król niechtnie przyj wymówk elektora. Innej zgry-

zoty dozna jeszcze Fryderyk. Oto szczeciscy ksita
zawarli 11 kwietnia 1423 r. midzy sob zaczepno-od-

porne przymierze, do którego przystpili i inni po-

morscy ksita i Zakon. Byo to przymierze wymie-
rzone przeciwko Fryderykowi, którego rozejm z Po-

morzem w jesieni upywa, a na którego król Eryk
mocno by zagniewany, z powodu, e odbi królewn
Jadwig, zarczon jego kuzynowi Bogusawowi ks.

Supcy. Zarówno u króla Zygmunta, jakote i na dwo-
rze krakowskim, stara si król Eryk rozluni zwi-
zek polsko-brandenburski. Niezawodnie w celu wywar-
cia nacisku na króla Jagie, zawar Eryk we wrze-

niu 1423 r. przymierze zaczepno-odporne z Zakonem,
zobowizujc si do dostarczenia dwóch tysicy kopii

na wypadek wojny, a do przymierza tego, w Nowym
Szczecinie dokonanego, przystpili ksita Otto i Ka-

zimierz, Warcisaw i Barnim szczeciscy i Bogusaw
supecki \ Wprawdzie Brandenburczyk mia po swej

1 e dokument ten mia by presy tylko, dowodem tego

obietnica Eryka potwierdzenia wspomnianego dokumentu maje-
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stronie Marcina V, wprawdzie Marcin V upomina Wi-

toda do zachowania przyjani z Brandenburczykiem,
którego syn teraz na dworze wielkoksicym si wy-
chowywa, wprawdzie i elektorowie nie odstpowali
Brandenburczyka, atoli ten widzc przeciwko sobie

skierowan ca koalicy, widzc zwaszcza pogodzenie

si króla Polski z Zygmuntem w Kezmarku, postana-

wia umocni swe stanowisko przez zacienienie zwi-
zków z elektorami, których uprasza o poparcie stara
swoich w kierunku cilejszego poczenia si z Polsk.

Dokona Fryderyk zamiaru co do elektorów na
synnym zjedzie w Bingen w styczniu 1424 Utwo-

rzono tam szereg postanowie przeciwko husytom, ale

take przeciwko wasnemu królowi Zygmuntowi, któ-

rego niedostwo w prowadzeniu wojny susznie ga-

niono; rodka jednak stosownego na pogromienie hu-

sytyzmu i tutaj nie ustanowiono. Elektorowie, w myl
tych uchwa, tworzyli dusz pastwa, a król mia by
tylko doradc tej korporacyi. Nastpi jeszcze wikszy,
anieli by dawniej, rozdzia pomidzy królem a cia-

em elektorskiem, które samo w sobie nie cile zwi-
zane, nie byo w monoci poruszy Rzeszy do pot-
nego odporu przeciwko husytyzmowi. Z Bingen wy-

sano te biskupa lubuskiego do króla Jagiey z przed-

oeniem postanowie bingeskich przeciwko husyty-

zmowi skierowanych i z wezwaniem, aby z Branden-

burczykiem wytrwa przy ukadach przymierza. Mia
te biskup prosi króla o porednictwo, by król Zy-

gmunt, który równie obieca zjecha do Krakowa na
koronacy Sonki, nie zezwoli królowi Erykowi, sprzy-

mierzecowi Rusdorfa, na wykupno z rk Zakonu No-

wej Marchii.

W marcu tedy w Krakowie, przy sposobnoci

statyczn pieczci, której to obietnicy nie speni. Voigt G. Pr.

VII, 464, uwaga 4.
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zjazdu koronacyjnego królowej Sonki rozwinito z dwóch
stron szerok agitacj dworsk, popart kruszcem, in-

tryg, sowem wszelkimi moliwymi rodkami, byle

przeciwnika zepchn ze stanowiska zajtego przy spo-

tniaym i tak znaczcy wpyw w sprawach europej-

skich wywierajcym dworze króla Jagiey. Jasnem byo
wówczas dla wszystkich ksit, e rozwizanie trudnej

sprawy czeskiej, e cay los wojen husyckich móg by
rozstrzygnitym przez czynny w walce udzia króla Ja-

giey, posiadajcego wszelkie warunki do podoania
zadaniu, któremu potna Kzesza sprosta nie zdoaa.
Wpyw Korony urós do nieznanej przedtem wysoko-
ci, tembardziej przeto wysilano si, aby oddali od
Jagiey nienawistnego Brandenburczyka.

Podkopuj tedy w Krakowie maestwo króle-

wny z Brandenburczykiem tacy potentaci jak król Zy-

gmunt, jak król skandynawskich pastw Eryk; dowo-
dz, e ju dawniej Jadwiga bya zarczona z kuzy-

nem Erykówym Bogusawem, przypominaj królowi

Jagielle, e w Kezmarku Jagieo da penomocnictwo
Zygmuntowi do rozstrzygnicia sprawy o rk Ja-

dwigi i e Zygmunt rozstrzygn na korzy Bogu-
sawa. Niechcc wprost zaprzecza tym wmawianiom
król Jagieo odpowiada, i nie moe sobie przypo-

mnie, aby takie penomocnictwo dawa i odoy spraw
do naradzenia si wspólnie z Witoldem. Plan swój od-

dalenia Fryderyka od zwizku z Polsk popiera Zy-

gmunt tem, e przeczy wprost, jakoby Fryderyk by
wacicielem Marchii, dowodzi, e ziemi t jedynie

w zastaw udzieli elektorowi, e wreszcie odnowi po-

morskim ksitom przywilej Karola IV, z nadaniem
Ukermarku, mimo e ziemi t przedtem nada prawem
zastawnem Fryderykowi i mimo, e Fryderyk by w jej

posiadaniu. Przez dwa tygodnie pracowa Zygmunt
w Krakowie nad rozwizaniem postanowionego ma-
estwa, a uciekano si przytem do takich rodków,
Wadysaw JagieWo. T. II. 9



130 WADYSAW JAGIEO

i dowodzono, e Fryderyk nie wypeni zobowiza
zwizku i nie da posików na wojn prusk, e ka-

dej ciwili straci moe Marcii brandenbursk za

spat zastawnej sumy 400,000 z., tudzie, e Bogusaw,
jako przyszy król pastw unii kalmarskiej, przedsta-

wia lepsz, anieli syn elektorski, party dla polskiej

królewny. Przed Witoldem, do którego wysano posów,
poruszono i t kwesty, i zaprzeczano Fryderykowi
prawa do korony polskiej, gdy w myl unii horodel-

skiej powinien mie take konsens litewski, sowem po-

ruszono cay szereg pyta odnoszcych si do przy-

szoci pastw, aby tylko zgnie Brandenburczyka.

Witold wymijajco odpowiedzia, i przez osobnych po-

sów da zna na rce Jagiey o swych postanowie-

niach, a do Krakowa posa rad: trzyma si, po my-
li Marcina V, Brandenburczyka. Marcin V popierajc

elektora doda, e sam jest z nim spowinowacony. Uleg
i Jagieo temu naciskowi papiea i brata stryjecznego

tudzie elektorów, za co Fryderyk osobnem poselstwem

podzikowa królowi. Wtedyto odpowiedzia i co do
propozycyi króla Zygmunta, chccego by poredni-

kiem w sprawie Brandenburczyka, e królowi wgier-
skiemu brak jest kompetencyi, gdy Fryderyk tylko

przez swych kolegów elektorów moe by sdzonym.
Ju w kwietniu 1424 r. wysali elektorowie bisku-

pów Wiirzburga i Spiry do Zygmunta na Wgrzech ba-

wicego z wezwaniem, aby podj na nowo wojn prze-

ciwko husytom, a owiadczyli zarazem ch poredni-

czenia w sporze Zygmunta z Brandenburczykiem. Nie

dopuci jednak do tego nowego ublienia godnoci
swojej Zygmunt i przez zicia swego ksicia Albrechta

austryackiego poleci owiadczy Fryderykowi, e skoro

przybdzie do do Wiednia, to zawrze z nim ugod.
Za warunek zgody kad Zygmunt odstpienie od

zwizku z Polsk i od zwizku elektorskiego z Bin-

gen, tudzie wydanie odnonych dokumentów. Na ta-
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kie twarde warunki nie chcia przysta Fryderyk, dla-

tego te zerwa rokowania i do Wiednia nie pody.
Zygmunt zapozwa teraz przed swój sd nadworny
Fryderyka na skarg Ludwika ks. Ingolstatu, a równo-
czenie wysa do króla Polski i do Witoda odpisy do-

kumentów dotyczcych Nowej Marchii, aby wiedziano,

na jakiem prawie posiada j Fryderyk.

Fryderyk nie stawi si na terminie wyznaczonym
mu przez Zygmunta, a nie stawi si chociaby ju
dla tego, e musia wie wojn z Pomorzanami. Ju
bowiem w lutym zdobyli ksita szczeciscy Prenzlau.

Eryk, podówczas w powrocie z Jerozolimy bawicy
na Wgrzech, stara si std przycign do swego
obozu króla Jagie. Wystpujc przeciwko tym pod-

eganiom, wysa Fryderyk solenne poselstwo do Pol-

ski, przyjte przez króla w maju w Inowrocawiu, i po-

woywa si tutaj na sowa króla Zygmunta, jakoby
Jagieo nie chcia dotrzyma zwizku co do mae-
stwa syna z królewn Jadwig. Poselstwo przedka-
dao te, jak wiele Fryderyk z powodu tego zwizku
ucierpia i zarczao, e gdyby nawet jeszcze wicej
mia ucierpie, nie odstpi od tego wza przyjani.

Przedstawiao te, e elektorowie obiecali Fryderykowi
posiki przeciwko Pomorzanom i upraszao take króla

o posiki.

Proba ta co do posików, pozostaa zdaje si bez

odpowiedzi, to pewna, e ich król nie udzieli, taksamo

jak ich nie udzielili z innych powodów elektowie. Tym-
czasem Pomorzanie postarali si w Polsce o zacinych,
z Prus nadeszy posiki i Fryderyk musia z niesaw
odstpi od oblenia Yierraden, z najwikszym po-

piechem, tak, e dziaa, amunicy, furgony pozostawi

pod murami miasta.

Wtedyto elektorowie uradzili jecha do Wiednia

do króla, od którego jednak glejtów danych zawczasu

nie otrzymali i dlatego niepojechali. Atoli uda si tam

9*
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sam Fryderyk w lutym 1426 r. Zawarto tam zgod,
której warunki nie s znane; to pewna, e ani od

zwizku elektorskiego, ani od przymierza z królem Pol-

ski Fryderyk nie odstpi. Potga Korony zbyt bya
wielk, a jego nadzieje nie upaday, jakkolwiek w Pol-

sce ju toczyy si ukady o nastpstwo tronu dla syna

królewskiego. ywi nadzieje w sercu, dlatego te i poli-

tyka jego sza innymi tory anieli polityka Zygmunta.

Epizod ten brandenburski wskazuje wyraniej ani-

eli owe stosunki z Czechami, e ywotne interesy wi-
zay tak silnie Koron z Zachodem, i pomimo unii,

a waciwie prac z ni zwizanych, utrzymywano zwi-
zki tak z najwyszem w Rzeszy ciaem elektorskiem,

jakote i z pojedynczymi jego czonkami, e na dwo-

rze krakowskim walczyy z sob o wpyw takie po-

tgi, jak elektorski zwizek, poparty przez Marcina V,

z drugiej król rzymski, popierany przez Eryka du-
skiego i przez zwizek pónocny. Zbytecznem byoby
dodawa, e te stosunki odbiy si na zewntrznych

i na wewntrznych stosunkach Korony. Na zewntrz
urós jej wpyw do tego stopnia, e najwybitniejsi m-
owie, jak Marcin V, uwaali jedynie Koron za zdoln
do rozwizania kwestyi czeskiej — na wewntrz sta-

rano si nawet postanowienia antyhusyckie zwizku,

bingeskiego zastosowa w Koronie, przez utworzenie

takiego zwizku, z królem i Witoldem na czele, prze-

ciwko urastajcemu w potg husytyzmówi w Polsce.

Rycerstwo i miasta przystpuj na mocy polskiego

tego zwizku do stumienia wdzierajcego si do kraju

husytyzmu, przeciwko któremu król równoczenie 9

kwietnia 1424 r. wyda edykt wieluski, poddajc he-

retyków pod jurysdykcy starocisk, z Czech za po-

wracajcych poddanych polskich egzaminowi ordyna-

ryuszy, a nadto skazujc na konfiskat dóbr i na ba-

nicy tych towarzyszy Korybuta, którzyby do 15 sier-

pnia nie powrócih do Polski. Aktem za zwizkowym,
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na wzór bingeskiego aktu zredagowanym, wydalono
heretyków i ich zwolenników z granic królestwa^ a tych

którzy z Korybutem do Czech podyli, uznano za in-

famisów, a taksamo postanowiono postpowa i z tymi,

którzyby tych banitów protekcy otaczah. Zarazem po-

stanowiono uatwi egzekucy tych postanowie. Ry-
cerstwo i poddani zobowizali si dostawi królowi,

wzgldnie biskupom heretyków, a król i Witold przy-

rzekali wadz sw wspiera wszystkich przeciwko hu-

sytom wystpujcych. Zwizkowi zapewniaj cis
egzekutyw wieluskiego edyktu, przyrzekaj sobie

wzajemn pomoc przeciwko wszystkim autorom nowi-

nek, przeciwko autorom partykularnych zjazdów i ze-

bra, wogóle przeciwko usiujcym wznieca niepokoje

i wojny domowe w pastwie. Zwizek polski stoi na-

wet wyej od bingeskiego, nie zawiera bowiem posta-

nowie celem obrony partykularnych interesów zwi^
zkowych, a nadto jest silnem zastrzeeniem ze strony

Korony przeciw niektórym insynuacyom bingeskim,
skoro mianowicie zaprzecza, jakoby w Koronie kno-

wano zdrad wzgldem króla Zygmunta lub Rzeszy

i sposobiono przeciwko Niemcom i ich królowi bro,
lub w ogólnoci jak nieprzychyln dla rzymskiego

pastwa prowadzono polityk. Zwizek bingeski by
wyrazem saboci króla i Rzeszy i rozstroju wewn-
trznego— polski objawem silnej woli, energii tak rzdu
jako i narodu, a z postanowienia jego wieje duch

obrony wiary ^.

Oczywicie, e tak owe walki na dworze krakow-

skim o wpyw zachodni, jak i owe zwizki z Branden-

burczykiem, jak wreszcie ów zwizek antyhusycki, byy
to objawy ycia politycznego Korony, wice j z Za-

chodem jeszcze silniejszymi anieli dawniej to byo sto-

sunkami, a dla drugiej poowy pastwa zwizkowego,
dla Litwy, prawie zupenie byy obce. Prawda, e ze

1 Por. Dwa zwizki antyhusyckie. Kwart. hist. XI, 689 i n.
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wszystkiemi temi tak wanemi dla Korony zagadnie-

niami odnoszono si do Witoda, e jego pytano o rad,
e nawet votum ksicia byo rozstrzygajce, e Wi-

tod sta na czele zwizku antyhusyckiego jako przed-

stawiciel Litwy, ale w gruncie rzeczy dla Litwy byo
to do obojtne, czy w Krakowie przewaa wpyw
zwizku nadreskiego elektorów, czyli te króla Zy-

gmunta; czy utrzyma si z przyjani elektor bran-

denburski lub te protegowany przez króla Eryka ku-

zyn jego Bogusaw, ksi Supcy! Nawet kwestya hu-

sycka i ów zwizek antyhusycki byy dla Litwy kwe-

styami obcemi, niezrozumiaemi lub le rozumianemi,

bo oczywicie w kraju, gdzie wiara od pó wieku do-

piero si zakrzewiaa, nie pojmowano zdronoci nauk
wiklefizmem przesyconych i skierowanych przeciwko

podstawom tak religii jakote i spoeczestwa. Wresz-

cie sam Witod, który si dotd posugiwa Czechami

jako narzdziem polityki, przeciwko Zygmuntowi i jego

wyrokowi wrocawskiemu skierowanej, nie pojmowa
doniosoci husytyzmu, a jeeli z Czechami zrywa, to

nie dla ich nauk zdronych, lecz dla tego, e ich ju
nie potrzebowa po kezmarskiem przymierzu.

Bya tedy rónica pomidzy Polsk a Litw w tem,

e Korona para na Zachód i wchodzia z Zachodem
w stosunki obce Litwie, która znowu gówne interesy

widziaa na Wschodzie. Witod nieustannie je tam

zaatwia i ca wag pastwa kierowa ku wscho-

dowi. Baczny polityk, jakim by Zygmunt, widzia ju
ten rozdzia polityki, postanowi tedy pooy tam roz-

pieraniu si Korony na Zachód przez zrczne udarem-

nienie i zwlekanie wyprawy polskiej na husytów, a ró-

wnoczenie przez wywoanie wewntrznych zamieszek

i scysyi w Koronie, aby j zaj wasnemi sprawami

i tembardziej oddaH od tego, czego si najbardziej

obawia, od rozwizania sprawy czeskiej. Zobaczymy,

jak mu si to udao i jakie stanowisko zaja Litwa
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wobec tych zamieszek w Koronie, wywoanych zrcznie
przez Zygmunta.

Do trudnych spraw ówczesnych w Koronie nale-

aa sprawa mazowiecka. Tworzyo Mazowsze odrbne
jakoby pastwo pod rodzim wadz mazowieckich Pia-

stów pozostajce i lunym tylko wzem lennym z Ko-
ron zwizane. Rzdzili tam dwaj bracia, liczn ma-
jcy rodzin, z których Janusz modszy, wschodnie
dziercy ziemie, ssiad Litwy, bardziej by wiernym
i posusznym lennikiem anieli Ziemowit starszy, szwa-

gier Jagiey i wspózawodnik niegdy do korony pol-

skiej. M ulubionej przez króla siostry Aleksandry,

by on liczniej szemi od Janusza obsypywany przez króla

dobrodziej stwy, atoli ambicya jego nigdy nie bya niemi

zadowolon, poniewa król jeszcze przed sw korona-

cy poczyni by mu obietnice, których w skutek swej

polityki, dcej do cienienia wzów lennych nie wy-
peni. Jakkolwiek stosunki, ogóem biorc, byy przy-

jazne pomidzy dworem krakowskim a mazowieckim,
jakkolwiek Ziemowit obdarzony ziemi Bezk, wysy-
a czsto on i synów na dwór krakowski i otrzymy-

wa przez nich objawy przychylnoci, to jednak przy

bliszem rozpatrzeniu tych stosunków przyjaznych, da-

dz si dostrzedz pewne rónice pomidzy pockim
a krakowskim dworem. Przedewszystkiem bowiem Zie-

mowit ju w pocztkach rzdów miazowieckich mia
liczne sprawy z Zakonem, od którego pozostawa w za-

wisoci pieninej, dajc mu pod zastaw ziemie po-

graniczne, jak Zawkrze, Wizn, co oczywicie nie mo-
go dla ujmowa zwierzchnika lennego Jagie, ile «
tene wówczas wanie w napronych z Malborgiem
pozostawa stosunkach. Skoro zawiso ta pienina
od Zakonu, a temsamem i przyja mazowiecka z Mal-

borgiem nie ustawaa, nie dziwna, e król, wychowu-
jcy wasalów w twardej szkole posuszestwa, nie spe-

nia obietnic swych tak cile, jak tego ambitny Zie-
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mowit pragn, e nawet uy rodków zniewolenia po-

tnego ksicia do wikszej dla Korony wiernoci. Po-

leci tedy król najpierw wysa pozew Ziemowitowi
mazowieckiemu o dobra Duninów na pograniczu ma-
zowieckiem pooone i na skutek wyroku przyczy
je do Brzecia kujawskiego. Po bitwie pod Grunwal-
waldem nastay dobre stosunki, lecz ju 1413 r. wsku-
tek rozmaitych podejrze, nakaza król wytoczy am-
bitnemu ksiciu proces o faszowanie monety. Ksie
zdoa si usprawiedliwi od zarzucanej mu winy, kary
jednak nie unikn. W tym bowiem czasie odebra król

Ziemowitowi Horodo z powiatem, potem zamek z osad
Psz w bezkiem, dalej Krzeszów nad Sanem i osady

pod Hrubieszowem, a wreszcie z sumy 900 grzywien,

na dochodach up wielickich ubezpieczonych, odj
piset grzywien i poleci ksiciu wypaca tylko 400

grzywien za jego sub.
Wprawdzie sub lenn odbywa wiernie Ziemo-

wit, ale kiedy mu przyszo dostarcza w 1422 r. na

wojn prusk posików, uczyni to Ziemowit bardzo nie-

chtnie. Mamy nawet dowód tej niechci i gbokiego
alu> do króla z powodu tej wojny, a mianowicie wy-

razy samego ksicia w pewnym przywileju, w którym
jest mowa o strasznem spustoszeniu tej ziemi przez

wojska króla i Witolda, tak dotkliwem, e wiele z tych

dóbr pozostaje niezamieszkaych i spustoszaych, a pod-

dani mazowieccy do ostatniej doprowadzeni s ndzy K

Powodu owego rozgoryczenia naley upatrywa
w tem, e jeszcze w 1421 r. oskary król ksicia o dwie

zbrodnie, najprzód powtórnie o faszerstwo monety,

powtóre, co najwaniejsza, e domownik ksicia, nie-

jaki Pawowski, knowa zamach na ycie króla i to

wspólnie z innemi osobami, niewymienionemi. Sprawa
opara si o Witolda, który w styczniu 1422 r. wyda

1 C. ep. II, N. 116.
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W Wilnie wyrok uwalniajcy ksicia Ziemowita od za-

rzutów. Mimo tego wyroku naprenie pomidzy kró-

lem a ksiciem uroso do wysokiego stopnia. Król,

skar si póniej nieco synowie Ziemowita, tak listami

jakote czstymi posami zapowiada ich ojcu zemst,
groc temi sowy: jeeli nie uczynisz wedug mego
rozkazu, nie unikniesz mej nieaski z wasn szkod
i niebezpieczestwem, chciej bowiem wiedzie, e skoro
inaczej postpisz, bd zmuszony dziaa na zgub
twoj i dóbr twoich. Jeeli za król z tak modzie-
cz prawie zapalczywoci ciga i przeladowa ksi-
cia, widocznie mia ku temu powane przyczyny. Roz-
wieciaby je wielce sprawa owego knowanego zama-
chu na ycie króla, niestety brak nam materyau do
jej rozjanienia, a nawet zezna oskaronego i toku

procesu nie znamy. Wiemy tylko, e Pawowski, pos-
dzony o zamach na ycie króla, by znaczn u Ziemo-

wita osobistoci, by bowiem kanclerzem jego. Sam
król wezwa Ziemowita, by Pawowskiego, skoro jest

posdzony i przekonany o tak zbrodni, odda do
ukarania, jako kapana, w rce arcybiskupa gnienie-
skiego, Mikoaja Trby. Wiadomo te, e Ziemowit, sto-

sujc si do ycze królewskich, odda Pawowskiego
do ukarania arcybiskupowi i e przez pótora roku

wiziony by Pawowski w wiey owickiego zamku.

Natomiast ani ladu niema owych »innych« z którymi

Pawowski knowa mia zamach, a nadto notory-

cznem jest, e Pawowski uwaa si za pokrzywdzo-

nego, e grozi sdziom swym i oskarycielom proce-

sem. Powróci on na dawne stanowisko, a w par lat

póniej otrzyma najwysz godno w dyecezyi po-
ckiej.

Musia te i król Jagieo adnej nie przywizy-
wa wagi do oskare Pawowskiego, skoro wnet po-

tem jadcemu do Rzymu poruczy zaatwienie w ku-

ryi spraw wielkiej wagi, jak je nazywa sam Marcin V,
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który te mianowa kanonika pockiego swym kapela-

nem nadwornym.
Niebawem nadarzya si sposobno Pawowskiemu

wystpienia imieniem caej dyecezyi pockiej, a to na
synodzie w czycy 25 maja 1425 r., dokd wysany
by z ramienia swego biskupa, mierteln zoonego
chorob. Otó wystpienie to stao si powodem wzno-

wienia hodów mazowieckich.

Papie Marcin V, stosownie do prób króla i Wi-
tolda, chcc przysporzy rodków na wypraw przy-

gotowywan na pomoc Zygmuntowi przeciwko husy-

tom, pozwoli naoy w Polsce na duchowiestwo po-

datek w wysokoci 20,000 z. Duchowiestwo nie chciao

zapaci naoonej kontrybucyi. Naówczas król kaza
oboy aresztem dobra duchownych. Szlachta idca
zgodnie z duchowiestwem, zebrana w Sieradzu w sty-

czniu 1425, prosia króla o cofnicie rozporzdze co

do aresztu dóbr duchownych. Duchowiestwo mimo
groby króla postanowio wytrwa w oporze, jak si
to okazao na synodzie w czycy.

Miano tam postanowi take i ow kontrybucy
w myl nakazu stolicy apostolskiej. adne jednak po-

stanowienie takie nie zapado — widocznie duchowie-
stwo odmówio. Co jednak wiemy jako pewnik, to by
fakt, e gosujcy imieniem biskupa pockiego Pawow-
ski odmówi, a co bardziej, e owiadczy, i nakaz

stolicy apostolskiej nie dotyczy bynajmniej dyecezyi

pockiej, Mazowsze bowiem posiada wasnych ksit,
którzy ani królowi ani adnemu innemu nie podlegaj
panu, a przeto duchowiestwo pockiej dyecezyi nie

moe by uwaane za nalece do Polski.

Sowa takie z ust wysokiego dostojnika pockiej

dyecezyi i kanclerza ksicia Ziemowita pochodzce, ró-

wnay si wypowiedzeniu posuszestwa królowi i nie

dziwna, e król zwoa zaraz w tej sprawie zjazd do
Brzecia litewskiego, gdzie miano przedsiwzi rodki
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dla stumienia tego rokoszu. Natychmiast te król wysa
do ksit, tak do Janusza jako i do Ziemowita cyta-

cye, by si stawili do Gniezna, wnet potem do czycy,
do Bodzanczyna, do Bystrzycy. Gocy królewscy zja-

wiaj si to w Warszawie to w Pocku, w którem to

ostatniem miecie przygotowywano si do pogrzebu bi-

skupa Jakóba i gdzie stary Ziemowit ciko zaniemóg.
Pomimo to nieprzyjazne dla Korony, o seperaty-

zmie mazowieckiem wiadczce wystpienie Pawow-
skiego, król zarówno jak i Witod, nie mówic ju
o ksitach mazowieckich, poparli kandydatur jego

na biskupstwo pockie. Papie Marcin V dajc prowi-

zy Pawowskiemu, pisa równoczenie do króla, e
spenia yczenia serca królewskiego i e poleci nomi-

natowi, aby upomnia imieniem papieskiem ksit ma-
zowieckich, by si do ycze królewskich zastosowali

i dania Jagiey spenili.

Poufne te zwierzenia papieskie pozwalaj histo-

rykowi na wniosek, e Pawowski poinformowa pa-

piea o Ziemowita hardem i nielojalnem zachowaniu

si wobec Korony i króla Jagiey. Moemy nawet miao
wnioskowa, e wystpieniem swem na synodzie czy-
ckim, Pawowski wprost sprowokowa króla, aby do-

prowadzi do odnowienia hodu mazowieckiego. Jako
kanclerz wiedzia on o seperatystycznych deniach
Ziemowita, w których upatrywa zgub dla Kocioa
i klsk ojczyzny.

Na zjazd w Brzeciu, w listopadzie 1425 r. odbyty,

wysa Ziemowit synów, Ziemowita (V) i Kazimierza,

i ci zoyli hod imieniem ojca. Ksita jednak przed-

kadali cay szereg zaale przeciwko królowi i dowo-

dzili nadto, e ojciec jest wolny od skadania hodu,
zapowiadajc opozycy i gomjc si do walki.

To te istotnie gotujc si do walki z królem, udali

si ksita nie do kogo innego jak tylko do króla

rzymskiego Zygmunta. Ten, jakkolwiek w sposób ostro-
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ny dal protekcy Mazowszanom, i na ich prob, 20

marca 1426 r., wspólnie z ziciem swym Albrechtem

austryackim w Wiedniu wyda widymacy dokumentu
ksicia Wacawa z 1320 r., na mocy którego ten po-

przednik ksit uzna si lennikiem Jana Czeskiego

i przyj Mazowsze w lenno czeskiej korony. Taka wi-

dymacya dokumentu, uniewanionego w 1353 r. przez

zrzeczenie si czeskiego zwierzchnictwa nad Mazow-
szem, pomijajc, e bya dziaaniem przeciwnem przy-

mierzu w Kezmarku zawartemu, bya nadto silnym

bodcem i podpor dla separatystycznych de mazo-

wieckich ksit.
Król Jagieo o tych tajnych znoszeniach si wie-

deskich natychmiast powzi wiadomoci i da Zy-

gmuntowi do poznania, e wie o wszystkiem t. j. o uka-
dach z pewnymi ksitami, przestrzegajc go, e dziaa

przeciwko zawartemu przymierzu. Atoli zapewnienie

Zygmunta o niewinnoci wcale nie przerwao owych
separatystycznych de, które teraz, po mierci Zie-

mowita starego (30 kwietnia 1426 r.) podnosz jego

synowie. Na dworze krakowskim wezwano ksit do

zoenia hodu i wyznaczono im termin 8 wrzenia
w Sandomierzu.

Równoczenie atoli wystpuje przeciwko ksi-
tom biskup nominat pocki i ksita musz si bro-

ni przeciwko zarzutom, jakoby oni (Ziemowit, Wady-
saw i Kazimierz) przyrzekli hod zoy królowi Zy-

gmuntowi i z nim w zaczepno-odporny weszli zwizek
przeciw Jagielle, zobowizujc si dostawi na wy-

praw 300 wóczni, a 800 wóczni na korzy Krzya-
ków mie zawsze w pogotowiu. Dokumenty odnone
mia Pawowski wyda nawet w rce króla, a ksita
tak zawrzeli zemst przeciwko Pawowskiemu, i nie-

tylko, e podjli proces przeciw niemu, ale nadto nie

dopucili go do jego biskupich dóbr, co i mistrz Za-

konu ze swej strony uczyni, nie pozwalajc Pawów-
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skiemu korzysta z dochodów dóbr biskupich pooo-
nych w ziemiach Zakonu. Sam Witod uj si za bi-

skupem i napisa do ksit mazowieckich, by go nie

nie krzywdzili i do dóbr stoowych przypucili. Doda
naley, e i mistrza Russdorfa prosi równoczenie
wielki ksi, by pozwoli biskupowi korzysta z jego

dóbr stoowych, gdy Pawowski osign biskupstwo

za rad i promocy Witodow i jest domownikiem
ksicia.

Hod w Sandomierzu zoyli tylko dwaj bracia,

natomiast przedoyli wszyscy trzej, a wic w swojem
i nieobecnego Kazimierza imieniu szereg skarg i zaa-
le przeciwko królowi, sowem wznowili stosunek nie-

przyjazny z Koron w sposób gorszy ni to si dziao
za czasów ich ojca. Kazimierz nawet w 1428 r. hodu nie

zoy, natomiast wszyscy bracia przysali na zjazd dy-

gnitarski zaalenie na zwierzchnika swego lennego, na

Jagie. Zaznaczali oni, e hod zoony przez braci

starszych nie by powinnoci z prawa wypywajc,
lecz tylko aktem dobrej ich woli i yczliwoci dla Ko-

rony, a nadto czynili zarzut królowi, e proteguje

wroga ich, biskupa pockiego, Pawowskiego.
Wanie ten biskup pocki, jak to wypywa z ca-

ego szeregu, wspóczesnych róde, by siln zapor
Mazowszanom na ich drodze do felonii K On to nietylko

w Krakowie procesami przed sdem komisarskim zmu-

sza Mazowszan do ulegoci, do pilnowania procesu,

do wiernoci Koronie, ale nadto nka ich procesem

w Rzymie, a wszdzie by gór nad przeciwnikami, czem

wanie w sposób najbardziej dla ksit upokarzajcy
podkopywa nietylko ju ich ambitne plany ale i zna-

czenie. Wprawdzie wobec uchwa zjazdu brzeskiego,

potem jedlneskiego z 1430 r., stracili ksita na zna-

1 Obacz rozpraw w 48 t. Rozp. spr. Ak. Um. p. t. Hody
Mazowieckie.
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czeniu, by ju bowiem w Polsce dezygnowany na-

stpca tronu, bya dynasty a, atoli zawsze jeszcze kno-

wania ksit przedstawiay powane niebezpiecze-

stwo dla Korony. Oto bowiem wanie w owych latach

nie tylko liczyli na Zygmunta, ale nadto budowali i na
Witoldzie, który si podówczas na zjedzie uckim po-

róni z królem i jak zobaczymy, dy do korony,

a nawet do korony odrbnej, niezawisej od Polski.

Otó wanie Kazimierz, jakby chcc okaza, e nie

obawia si grób króla, nie skada hodu i bawi na

dworze Witodowym. Kazimierza poleci by Witoldowi

w opiek ojciec, Ziemowit, i dlatego to zasania si t
opiek ksi, e a Jagieo mia wzywa Witolda, by
nakoni ksicia do zoenia hodu. Witold usprawie-

dliwia modego ksicia, pytajc króla: jeli ojciec zo-

y homagium, czy tem samem i synowie s zobowi-
zani je skada; nadto brat starszy zoy hod, a jesz-

cze si ksistwem nie podzielili, czy tedy i Kazimierz

ma hod skada — wy lepiej o tem wiecie! Zreszt
Kazimierz odjecha ju do swoich, niechaj czyni, co si
z prawa naley.

Tak pisa Witold. Ostatecznie mimo takiej zachty
do oporu zoy i Kazimierz hod, ale na jakie to nie-

bezpieczestwa narazi król Zygmunt Koron przez wi-

dymacy jednego dokumentu! Zaiste godzi si zapyta,

gdyby by Pawowski nie sprowokowa ksit mazo-

wieckich do wystpienia przeciwko królowi i gdyby
równoczenie nie by gnbi ich procesami, czem ca
Koron powoa do walki z ambitnymi, do odrbnoci
dcymi synami Ziemowita, czy widymacya dokumentu
owego nie przyniosaby szkody Koronie? Wszake
sprawa Fryderyka Brandenburczyka i jego przysze

królestwo w Polsce nie byy niczem pewnem, wszake
i zapewnienie rzdów jednemu z synów królewskich

wywoane byo dopiero wielu powanemi niebezpie-

czestwami.
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Ale nie uprzedzajmy wypadków, które i tak ju
poniekd znacznie nam tutaj wyprzedzi wypado. Wy-
starcza jeszcze raz podnie, e i spory mazowieckie

byy sprawami, które jal^ widzielimy dowodnie, przez

Zachód podsycane, 7 zachodniemi sprawami si wi-
zay, jakkolwiek zdaway si by sprawami cile tylko

wewntrznemi Korony. I one to Litw bardzo mao,
albo wcale nie obchodziy, podczas gdy dla Korony
ywotn stanowiy kwesty. One to wskazuj, jak ze

wszystkiem tutaj si na Zachód ogldano, z Zachodem
rokowano, jego wpyw usuwano lub te ustalano, sto-

sownie do wymaga i de spoeczestwa, które na
wskro zachodniemi byo przeniknite ideami. Idee te

nie byy ideami Litwy, ani te denia te zachodnie

w Koronie nie byy tak potne, tak ogólno ludzkie,

aby zdoay i Litw porwa za sob, dotyczyy bowiem
spraw wycznie spoeczno polsk obchodzcych. Co
bardziej, wspóudzia wielkiego ksicia Litwy w zaa-

twieniu sporów mazowieckich, jakkolwiek cile rzecz

biorc, za mao jest znany, aby pozwala czyni sdy
o charakterze i zamiarach Witolda, jednak musia wzbu-

dzi w senacie polskim pewne do ksicia niedowierza-

nie. To uwolnienie przez Witolda starego ksicia Zie-

mowita od zarzutów, które, jak si póniej z procesów

Pawowskiego okaza miaO; nie byy bez uzasadnienia,

to oddanie syna najmodszego Kazimierza przez Zie-

mowita w opiek nie królowi Polski, zwierzchnikowi

lennemu, do którego z prawa opieka naleaa, lecz s-
siadowi, ksiciu Litwy, musiay zwróci uwag senatu

na chci, zamiary i denia litewskie, które nie byy
w zgodzie z deniami Polski.

W rezultacie rozbioru trzech wanych spraw, z któ-

rych kada, czy to zwizek z Brandenburczykiem, czy

zwizek antyhusycki, lub wreszcie sprawa mazowiecka

odbijaa si tak dobrze o Norymberg, Bingen, Wie-

de jak i o Kraków, a z drugiej strony o Rzym, oka-
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uje si jasno, e Jagieo nada wag i kierunek pa-
stwu na zachód, lubo spraw wsciodnich wcale nie

spuszcza z oka, podczas kiedy Litwa w przeciwie-

stwie do Polski, zacza bardzo silnie nachyla si ze

sprawami swemi pod kierunkiem Witoda ku wscho-

dowi. Obaczymy w dalszych rozdziaach, jak si ta waga
ku wschodowi objawiaa, jakie byy tego skutki.
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Mistrz Zakonu kunktatorem.

Zakon zwleka z wykoiiaiiiem pokoju melneskiego. — Zjazd wie-

loski i ustpstwa Witoda na rzecz Zakonu. — Rokowania dal-

sze rw si. — Zjazd w Grodnie i nowe ustpstwa Witoda na
rzecz Zakonu. — Kwestya Lubicza. — Zjazd brzeski i jego zna-

czenie. — Komisye graniczne rw si. — Nieporozumienie pomi-
dzy Witoldem a Jagie. — Niepewno pokoju. — Zjazd w Sza-

motuach bezskuteczny. — Król Zygmunt przystpuje do sprawy
granic o Now Marchi. — Zwlekanie terminu rozgraniczenia. —

Udaremnienie rozgraniczenia Nowej Marchii.

Pokój nad jeziorem Melnem z Krzyakami 27

wrzenia 1422 r. zawarty by waciwie dla pokona-
nego i ubezwadnionego Zakonu korzystny. Znane nam
ju ustpstwa terytoryalne wobec Polski byy waci-
wie bardzo mae, a ustpstwo mudzi na rzecz Litwy
nie mogo tak dalece wchodzie w rachub, ile e Wi-
told od lat wielu by w faktycznem posiadaniu ziemi.

Wynagrodzenia kosztów wojennych zwycizcy nie do-

magali si.

A jednake i te tak korzystne dla Zakonu wa-

runki nie zadowolniy go; postanowiono dobija si
jeszcze dogodniejszych, oczywicie w ramach obj-
tych gównymi artykuami, które byy tego rodzaju,

e dozwalay z wykonaniem warunków zwleka latami.

Sposobnoci do dobijania si o pewne korzyci nie bra-

ko; najpierw bowiem dzieu pokoju niechtnym by
W/adyrfaw Jagieo. T. II. 10
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król Zygmunt ju dlatego, e wyroki jego, zarówno

wydany w Budzinie, jak i osawiony wrocawski, oso-

bnym artykuem pokoju skasowano; powtóre, e nie

brako z Zachodu wprost zachty i usiowa odwodz-
cych Russdorfa od traktatu. Co prawda nie brako na

ostrzeeniach w zupenie przeciwnym kierunku, i to od

wasnych poddanych, wyczerpanych i zniszczonych

wojn, która, jak adna poprzednia, srog dotkna
klsk miasta i wsie pruskie. Nadto jeszcze przed wojn
episkopat inflancki wprost odmówi Zakonowi pomocy
wojennej przeciwko Polakom i Litwinom, tumaczc si
zakazem papieskim. Ostatecznie Russdorf oglda si
na króla Zygmunta, niechtnego dzieu pokoju, i naj-

przód w Kezmarku, dokd wysa posów, zdoa uzy-

ska pewne korzyci. Przyrzek bowiem Jagieo na

prob Zygmunta, nie roci sobie prawa do wynagro-

dzenia szkód, które mu Krzyacy wyrzdzili z powodu
niewypenienia w naleytym terminie pewnych warun-

ków pokoju, jak np. co do zniesienia murów zamku
Nieszawy, czego miano do 24 czerwca dokona, a do-

td nie uskuteczniono, co do oddania terytoryum Nie-

szawskiego, poowy koryta Wisy, od ujcia Drwcy
do Bydgoszczy, z poow ca na przewozie toruskim
i t. p. Rycha zgoda ze strony króla zachcia do dal-

szej pracy nad ustpstwami, a sposobno ku temu
miaa si nadarzy na zjedzie z Witoldem, na drug
poow maja naznaczonym, gdzie miano ustanowi za-

sady i punkty spisa, dotyczce wykonania pokoju

i wytyczenia granic, zarówno pruskich jakote i in-

flanckich. W Malborgu wiedziano dokadnie, e Witold

to gównie dy do zawarcia pokoju, wszake on to

trzykrotnie pod Bracianem, Biskupcem i pod Goubiem
wzywa prob i grob mistrza do podania uczciwych

warunków pokoju, dawa glejty, by porednikiem i on
to gównie w kocu dzieo pokoju przywiód do sku-

tku, sobie zapewniajc najwiksz korzy, bo mud



MISTRZ ZAKONU KUNKTATOREM 147

<ia. I po wojnie prob i grob najbardziej i naj-

skuteczniej dziaa Witod, aby "dzieo pokoju ugrun-

towa. Wszake gdy na Zachodzie od strony Pomorza
w kwietniu 1423 r. najechano na polski zamek Drahim
i Zakon, przed króla do odpowiedzialnoci pocignity,
pocz si uniewinnia, a z drugiej strony przed Wi-

todem udawa obaw o pokój i prosi go o glejty

bezpieczestwa na zjazd, natenczas Witod objania,
e taka przygoda jak Drahimska nie moe zachwia
dziea wieczystego pokoju, e mistrz niema najmniej-

szego powodu do obawy, gdy ksi pragnie pokoju

w caoci i niezomnie dochowa ^

Na zjazd wieloski, wedug postanowie w Kez-

marku w sze tygodni nastpi majcy, wysa król

Jagieo nowo mianowanego biskupa krakowskiego Zbi-

gniewa Olenickiego, podkanclerzego Stanisawa Cioka,

wreszcie wojewod i kasztelana poznaskich. Przez ty-

dzie cay umawiano si co do wypenienia warunków
pokoju, a Witod nietylko hojnym by gospodarzem,

ale i gorliwym ordownikiem pokoju, starajc si usil-

nie o to, by dzieo zgody utrwali. Na dniu 18 maja
zgodzono si wreszcie, i gdy zjazd penomocników
polskich i zakonnych, majcy 2 lutego rozstrzygn
sporne granice, speznie na niczem, natenczas kada
strona wybierze z porodka siebie dwóch sdziów,

w rce których bezwzgldny zoy kompromis, dalej,

e sporne granice od Pomorza i Krainy 9 wrzenia,

za od Dobrzynia i Michaowskiej ziemi 16 sierpnia

bd rozstrzygnite, przyczem Zakon pozostawi Polsk
przy jej dawnych granicach ^ Gospodarz stawa si
niejako rkojemc pokoju, obiecujc, e przyszy arcy-

biskup gnienieski potwierdzi pokój wasn pieczci ^

* gancz und feste halden C. Vit., p. 586—7.
'^ C. Vit., N. 1082.

» Ib. N. 1034

10*
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a co nadto obiecujc wyjedna u króla Jagiey, edu-
ciowiestwo coronne nie bdzie da od Zalionu wy-
nagrodzenia za szkody i krzywdy przez Zakon w woj-

nie wyrzdzone \ Otó to ostatnie byo ju maem
ustpstwem na rzecz Zakonu i atwo si domyle, e
Russdorf korzysta tutaj z pokojowych de ksicia,

zyskujc warunki, które wprawdzie tylko o dobrj^^ch

chciach do zgody ze strony ksicia wiadczyy, ale

atwo mogy nasun podejrzenie, e ksi bardziej

Zakonowi anieli Polakom sprzyja.

Artyku pokoju melneskiego , oddajcy spraw
regulowania i wytyczenia granic komisyom, tutaj na
zjedzie wieloskim przez Witoda wyznaczonym, by
czynnikiem, który dzieo pokoju spycha na przyszo,
dajc przy tem sposobno stronie niechtnej pokojowi

do zachwiania caej budowy i do siania niezgody po-

midzy stronami. Russdorf móg by niechtnym dzieu,

gdy coraz to nowego bodca otrzymywa od Zy-

gmunta, a za mao by samodzielnym, aby odsun po-

kus. Okazuje si to z dalszej jego dziaalnoci, na

któr nie bez wpywu bya akcya ze strony stanów Rze-

szy we Frankfurcie zgromadzonych; le przyjy one

wie o zawarciu pokoju melneskiego, a landmistrz nie-

miecki, majcy pewne zwierzchnictwo nad Zakonem, nie

chcia nawet pieczci sw stwierdzi dokumentu pokoju \

Nie tylko bowiem, e dopiero pod koniec roku zamek
Drahim ze strony Zakonu oddano w rce komisarzy

królewskich % ale nadto komisye regulacyjne na gra-

nicach polskich nie dokonay poruczonego im zadania*,

a chocia Litwinom dawali do poznania penomocnicy
krzyaccy, e wol z nimi mie do czynienia anieli

1 Ib. N. 1033.

» RTA. VIII, N. 254.

» Stronczyski, N. 47 i Raczyski, 309—311.
* Co do Litwy list z 22 grudnia 1423, u C. E. Liv. UB. VII,

N. 61.
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Z Polakami dla ich pychy \ to i tak komisye litewskie

pod Kajped rozeszy si, nie zaatwiwszy wytyczenia K

Oo bardziej, do koca roku 1423 nie dokonano nawet
wymiany dokumentów melneskiego pokoju, opiecz-

towanych przez kontrahentów, jak tego wymagay
stypulacye '.

W lutym nastpnego roku zgodzono si na ter-

min w^ytyczenia granic od Nowej Marchii, co miao na-

stpi w pierwszych dniach czerwca nastpnego roku \

Jagieo pragnc szczerze, by si raz ju ukoczyy ro-

kowania, posya dostojnikom Zakonu upominki, jak

dziczyzn ^, sam zreszt zjecha do Nieszawy, gdzie zgo-

dzi si z mistrzem na wany traktat w sprawie handlu,

ustanawiajcy, by kupcy polscy uwolnieni byli od no-

wych w Prusach zaprowadzonych ce (pfundzoll i lobe-

geld) ^. Sprawa atoli regulacyi granic bynajmniej nie po-

stpia. Przeciwnie, odoono regulacy od strony Nowej
Marchii na wrzesie, pomimo, e na termin czerwcowy '^

w Krakowie posowie mistrza imieniem Zakonu si zgo-

dzili, mimo, e Witod szczerze pragn, i nawet bar-

dziej moe, ni tego wymagaa potrzeba pokoju, naci-

ska na mistrza, by dzieo zaatwione zostao ^. Moe wa-
nie z powodu tej zbytecznej troski i jemu si nie po-

wiodo z rozgraniczeniem okoo Kajpedy. Zgodzi si
by na termin po koniec maja i na miar pewn pru-

skiej mili, odpowiadajcej dugoci mili litewskiej, nie

chcc adnej obcej miary dopuci, ale ostatecznie tak

si skoczyo, e musia nawet wezwa mistrza, by mu

1 Ib. VII, N. 54.

» Ib. VII, N. 61.

3 Ib. VII, N. 66.

* Joachim Repert. 91.

5 Raczyski, 306.

« Dog. IV, N. 93.

' C. Vit., N. 1139.

» List z 16 kwietnia 1424. C. Vit., p. 631.
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posów odesa, jeeli od umówionej miary odstpuje V
i pomiar nie przyszed do skutku. Jeszcze w rok pó-

niej zdejmowano pomiary dla zyskania wspólnej miary,

potrzebnej przy wytyczeniu granicy litewskiej *^. Byy
to drobne szykany, zdaje si nawet przez ksicia za-

rzdzone, który z jednej strony naciska na Polsk
przez posów do ustpstw Zakonowi, za co od mistrza

podzikowania otrzymywa ^ z drugiej, gdy szo o Li-

tw, w doborze miary stawa si drobnostkowym, wy-
magajcym cisoci pedantycznej i naciska na Zakon
inflancki. W Malborgu atoli wiedziano, czemu przypi-

sa naley tak dwulicowo ksicia, wszake jak ju
wiemy, w 1423 r. odmówiono mu wysania zbrojnej

druyny zakonnej na jego »reiz rusk«, wszake ka-

zano ledzi i bada, czy i kiedy j podejmie, i czy

episkopat inflancki wyle pomoc orn Litwinowi; so-

wem pilnowano Litwina, któremu Zakon inflancki jesz-

cze przed wyrokiem wrocawskim na wschodzie waln
postawi przeszkod przez zawarcie dziesicioletniego

przymierza z Pskowem. I stao si, e wanie w tej

stronie, w której Witod nacisk wywiera, tam najwi-
cej rwao si dzieo pokoju. Pod koniec wrzenia ze-

bray si komisye polskie i zakonne okoo Landesberga,

aby wytyczy granice od Nowej Marchii. Najprzedniejsi

dygnitarze obustronni zjechali si; rozpoczto bada-

nia, dochodzenia przez wiadków, i to w punktach^

gdzie niemal kada pid ziemi bya sporn, okoo
Drezdenka i Santoka ^ i ostatecznie zjazd nie dokona
zadania; rozjechano si z niczem. Byy trudnoci nie-

mae do przezwycienia, ale ostatecznie mona byo
je pokona przy dobrej woli. Tej atoli, jak zobaczymy

» C. Vit., N. 1.150, p. 643.
' C. Vit. N. 1196.

» C. Vit., N. 1159, p. 659.

* Dogiel Limites, 4-18. C. Vit., N. 1165.
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dowodnie, po stronie posów Zakonu nie byo. Peno-
mocnicy polscy, Jan Wocawski i Andrzej Poznaski
biskupi, Ostroróg i Dobrogost z Szamotu i czterej inni

Wielkopolanie, nie mieli zreszt na poparcie swych pre-

tensyi pergaminowych dowodów, na których gównie
opierali si Krzyacy. Wnieli tedy ci ostatni, aby we-
dug ugody wieloskiej wybrano obustronnie po dwóch
sdziów polubownych, majcych ostatecznie kwestye
sporne rozstrzygn. Sprawa opara si o króla, który

poleci Janowi, biskupowi wocawskiemu i Maciejowi
z abiszyna, wojewodzie brzeskiemu, a w nieobecno-

ci tego ostatniego Janowi Kocieleckiemu, by wraz
z dwoma superarbitrami ze strony Zakonu, nierozstrzy-

gnite sporne kwestye o granice Nowej Marchii dnia

28 padziernika rozstrzygnli. Termin wspomniany je-

dnak równie min bezowocnie.

W grudniu, gdy Jagieo i Witod bawili w ucku,
przybyo do nich poselstwo Zakonu. Byli to komturo-

wie Elblga i Bagi, którzy usprawiedliwiali Zakon
przed Witoldem z powodu niezaatwionych pod Kaj-
ped rozgranicze i dowodzili szczerych pragnie mi-

strza co do zakoczenia spraw dotyczcych wieczy-

stego pokoju. Witod uoy si z posami o przyszo-

roczne terminy rozgranicze, z których pierwszy mia
nastpi w maju; Jagieo natomiast owiadczy, e
w braku senatorów nie moe oznaczy terminu, e przeto

odkada spraw na rok przyszy. Ostatecznie miano 22

sierpnia na zjedzie w Nieszawie spraw zakoczy
w 1425 roku. Atoli trudnoci musiay si jeszcze bar-

dziej zwikszy, ile e pocz si miesza do sprawy
król Zj^gmunt jako waciwy pan Nowej Marchii; do
e do rozgraniczenia Nowej Marchii nie przj^szo. Tak
samo i na Litwie rozgraniczenie nad wit od strony

Inflant z braku dostatecznych informacyi zostao od-

oone, a z powodu niezgody o miar pod Kajped,
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nawet bez rozpoczcia pomiarów komisye obustronne

si rozjechay.

Wtedy to, a byo to pod koniec sierpnia, Russdorf

rzuci podejrzenie przed Witodem na Jagie, e król

dy do wojny z Zakonem. Jagieo dowiedziawszy si
o podejrzeniu od brata, odpar je z oburzeniem w licie

do mistrza pisanym, królom bowiem, dodawa, nie go-

dzi si dziea pokoju, bez cignicia na si habj',

zrywa 1, edykty i proklamacye wydane w Koronie, maj
na celu zapobiedz zacigom naszych poddanych na
szkod obcych monarchów (Zygmunta). Jeszcze doka-
dniej zbi obawy mistrza Witod, który insynuacy
zwróci przeciwko Zakonowi, gdy jak to dodawa,
wiele wóczgów i ludzi niewolnych ucieka z Litwy do

Prus, a tych mu nie wydawano, mimo wyranego prze-

pisu melneskiego pokoju, nakazujcego takie wyda-
wanie. »Sami osdcie, pisa ksi, czy godzioby si
tak wany akt pokoju wieczystego, umocniony maje-

statycznemi pieczciami, zrywa? Strona, któraby do-

pucia si zerwania, popeniaby czyn niehonorowy,

a gdyby do nowego traktatu pokoju przyj miao,

któby gwaccym tak doniose dzieo pokoju móg da
wiar, e dotrzymaj nowych zobowiza«? I Jasnem
byo, e zarówno król jak i Witod chc pokoju; po-

stanawia tedy mistrz korzysta z tego usposobienia

i próbuje wyjedna sobie dalsze ustpstwa celem rzu-

cenia rónicy pomidzy dotd zgodnych braci. W tym
celu proponuje zjazd osobisty z królem i ksiciem w Gro-

dnie i uprasza, by wbrew artykuowi melneskiemu,

Witod wyjedna u Jagiey myn Lubicz, silnie forty-

fikowany nad Drwc, dla Zakonu, tudzie by od roz-

graniczenia co do Marchii uwolni Zakon, a dokona
go z panem Nowej Marchii, Zygmuntem. W Brzeciu

* Absue nota infamiae. C. ep. II, N. 150.

« C. Vit. Nr. 1204.
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litewskim na zjedzie Jagiey i Witoda bya o tern

mowa i senatorowie polscy, mimo pewnego zniecierpli-

wienia z powodu natrtnych domaga si mistrza, zdali

rozstrzygnicie na Jagie i Witoda.
W Grodnie w styczniu 1425 r. na zjedzie mistrza

z królem i ksiciem, przyszo do nastpujcego poro-

zumienia. Król i ksi uwalniaj mistrza od rozgra-

niczenia co do Marchii Nowej i postanawiaj zaatwi
je z królem Zygmuntem, panem dziedzicznym tego

kraju. Natomiast 21 kwietnia zjad si penomocnicy
polscy i Zakonu okoo Jasieca, aby uskuteczni roz-

graniczenie pomidzy ziemiami Kujawsk, Chemisk
i Pomorzem, wedug brzmienia pokoju melneskiego.
Penomocnicy ci mieli si take porozumie co do Dre-

zdenka, a gdyby tego wszystkiego nie uskutecznili na
owym zjedzie, podówczas wybior z grona swego su-

perarbitrów, którym wrcz penomocnictwo zaatwie-

nia tych spraw. Jeeliby i ci sdziowie nie mogli roz-

strzygn rzeczy, natenczas margrabia Fryderyk, lub

inny jaki ksi wyda prawomocny wyrok. Co do myna
Lubicza napotka Witod na upór króla, który ostate-

cznie owiadczy, e jeeli polski senat zgodzi si na
ustpienie tej obronnej pozycyi Zakonowi, naówczas
i król si zgadza. By to podany dla Russdorfa obrót

sprawy i skutek zjazdu, którego wyczekiwa. Witod
dla gorcego pragnienia pokoju, jak w Wielonie czyni

ustpstwa na rzecz Zakonu, tak i tutaj w Grodnie

obietnic ustpienia kawaka ziemi ]3olskiej popenia
bd tem wikszy, e obiecywa, w razie gdyby nie wy-

jedna Lubicza, odstpi Zakonowi Pog, a wic pa-

smo ziemi czce Zakon pruski z inflanckim. Sprawa
pokoju melneskiego nie o wiele postpia, natomiast

zaczy si niechci objawia i niesnaski pomidzy Ja-

gie i Witoldem, a to z powodu ustpstw wyjedny-

wanych zrcznie przez mistrza Zakonu. Honor ksicia

by tutaj w grze, ile e przyrzek wicie wyjedna
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U króla Lubicz, a to przyrzeczenie napotkao w Polsce

na trudnoci. W Polsce Zakon mia wielu niechtnych
sobie, a pomidzy nimi byo wielu nieprzychylnych

Witoldowi, z powodu wielce rozwielmonionego wpywu
ksicia na sprawy Polski, tak, e ostatecznie wpyw
ten stawa si decydujcym. Kanclerz polski, stojcy
na stray spraw koronnych, zarówno jak i podkancle-

rzy, widzc w tej przewadze Witoda niejako uszczer-

bek praw Korony, odradzali stanowczo Jagielle zgody
na proby Witoda, wci ponawiane, co do Lubicza.

Widz jasno, mówi Witod, e król przenosi t odro-

bin wody i kawaek ziemi nad cze moj, a Oporow-

skiego i Szafraca nademnie \ Natomiast Jagieo z po-

wodu Pogi czyni uwagi, e na wypadek darowania

jej Krzyakom, Litwa, mud i ty bracie, bdziesz kie-

dy paka z tego powodu!
Sytuacya jak widzimy bya tego rodzaju, e sto-

sunek przyjani i zgody pomidzy Jagie a Witol-

dem wskutek sprawy o regulacy granic, pocz si
mci, a sprawa pokoju melneskiego niezaatwiona

wisiaa w powietrzu jakby chmura, zapowiadajca bu-

rz. Liczna korespondencya, tak z dworem litewskim,

jakote i z krakowskim, wskazuje, e obaj kontrahencie

kady na swoj rk, staraj si odtd prob, upo-

minkami zjedna mistrza i uprosi, by raz ju zechcia

zakoczy dzieo pokoju. e Russdorf droy si teraz

bardziej, anieli przed i po zjedzie w Wielonie, nie

dziwna, gdy najpierw otrzymywa, jak wiemy, gorc
zacht z zewntrz do zwlekania, o czem jeszcze po-

niej bdzie mowa, powtóre, e w ssiedniej Polsce od-

bywaa si podówczas walka wewntrzna, pozwalajca
Zakonowi na zachowanie si odporne wobec Korony.

Gdy si bowiem królowi w 1424 r. narodzi syn, król

natychmiast postanowi zabezpieczy mu nastpstwo

1 C. Vit. p. 726-8.
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tronu i dy do tego celu usilnie. Zwoywano zjazdy

stanów, mianowano tutorów korony i dziecicia, któ-

rego chrzest uwietniony by, jak rzadko która uro-

czysto ówczesna, zjazdem w Krakowie i udziaem
ksit, a nawet obu naczelników wiata chrzecian-

skiego: papiea, którego zastpowa nuncyusz, i króla

rzymskiego, który przysa jednego z biskupów w-
gierskich. Witod zosta opiekunem dziecicia i Ko-
rony, a cay ruch wewntrzny w Polsce, który rozpo-

cz si równolegle ze staraniem króla okoo zabezpie-*

czenia tronu synowi, nie by mu obcy. Kuch ten pole-

ga na deniu stanów do ugruntowania i rozszerze-

nia swobód, w zamian za zapewnienie nastpstwa, przy-

czem duchowiestwo silnie si starao o zabezpieczenie

równie praw swoich, które król nieraz, zwaszcza przez

rozdav/nictwo godnoci duchownych, narusza. Odby-
way si zjazdy, o których bdzie póniej obszerniej

mowa: ów brzeski z r. 1425, na którym król obieca

rozszerzy przywileje, i ów czycki z r. 1426, na któ-

rym szlachta szablami porbaa przyrzeczenie sukce-

syi, skoro si król z wydaniem przywilejów zawaha.
Na wspomnianych zjazdach, tak jak i na kilku po-

przednich, naradzay si stany take i w sprawie owych
rozgranicze z Zakonem. W Brzeciu, jak wiemy, spra-

w darowizny myna Lubicza oddano zupenie w rce
Jagiey i Witolda; król znowu naciskany przez Wi-

tolda, odsya po odpowied do stanów i to z grob,
e gdyby zezwoliy na danie ksicia, natenczas nie-

chaj powróc mu przywileje, które im nada po swej

koronacyi K Witod nie przestaje naciska zarówno

na króla jakote i na stany, które atoli z owego zja-

zdu w czycy, skd król przesa dokument darowi-

zny Lubicza na rce Witolda, przesay przestrog wiel-

kiemu ksiciu Litwy. Owiadczono mu, e przychylaj

1 C. Vit. p. 728.
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si wprawdzie wszyscy do jego proby, atoli niechaj

ksi uzna ask i wspaniao króla i Korony, tern

wiksz wierno jej okazuje i na przyszo podo-

bnych nie stawia da. Stumi Witod gniew gdy usy-
sza tak mow naczelnika poselstwa, Zbigniewa Ole-

nickiego, i usprawiedliwia si, a nawet królowi i po-

som polskim znaczne uczyni upominki, atoli al, nie-

ufno ju w sercu byy zasiane.

Sprawa uregulowania granic nie postpia, gdy
i zjazd komisarzy w Jasiecu w 1426 r. spez na ni-

czem \ o co Krzyacy oskarali Polaków przed Wito-

dem; natomiast zwikszj^y si niechci pomidzy w.

ksiciem a królem, ile e teraz stany stany po stronie

króla. Doda naley, e konflikt midzy stanami pol-

skimi a Witodem by do powanj'-, skoro komisarze

musieli do nich z Litwy wysa goca. Ostatecznie je-

dnak stany zgodzi si musiay na darowizn Lubicza

bez adnych zastrzee ^ Objawia si rozdwik, jaki

teraz zapanowa w korespondencyi pomidzy Jagie
a Witodem, w narzekaniach ksicia na Szafraców,

w grobach Witolda darowania Pogi, na co ze strony

Jagiey zapowiedziano w Malborgu, e Witod niema

prawa darowywa Pogi. Draliwo Witolda rosa
w miar zniecierpliwienia spowodowanego przez nie-

koczce si sprawy graniczne z jednej strony, a przez

postpowanie króla Jagiej^ który jakby z rozmysu
na prób ksicia wystawia, z drugiej strony. Jeeli zwa-

ymy, e król wówczas wanie dy do shodowania
Koronie wyamujcych si z pod zwierzchnictwa, i to

przy pomocy Witolda, ksit mazowieckich, e dy
do urzeczywistnienia dynastycznych pomysów, obej-

mujcych Polsk jakote i Litw, atwo zrozumie, e
draliwo ksicia moga zgubne wyda dla zwizku

1 C. Vit. N. 1224.

» List Witoda z 9/VI 1426. Ib. N. 1230.
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pastw owoce. To pewna, e ta niezmiernie obszerna

i wydatna w skutki czynno, jak wanie podówczas
rozwija Icsie na wschodzie i poudniu Litwy, po-

rzdkujc stosunki iodownicze, podbijajc ziemie, za-

wojowujc kraje, wypowiadajc wreszcie wojny dwom
potnym Kzptym Pskowowi i Nowogrodowi, akcya,

która zdumienie i zazdro budzia zarówno w Pru-

sieci jako te i w Inflanciech, bya wysoce podniecon
tern, co si równoczenie dziao w Polsce, a w czem
ostatecznie i Witod ywy bra udzia, majc o wszyst-

liiem najdokadniejsze informacye.

Ezecz jest uderzajc, e przy tem wszystkiem

m, który w l^adej sprawie na korzy Polski dzia-

a, tutaj co do owej regulacyi granic sta po stronie Za-

konu; Zalion za ufajc w tak siln protekcy, majc
zreszt jej dowody wybitne, z umysu udaremnia wy-

konanie melneskiego pokoju. Kiedy ju pi lat mi-

jao od zawarcia pokoju, a pokój mimo to nie by
utwierdzony wykonaniem warunków, pocz si obja-

wia niepokój na zjazdach rycerstwa. Pod koniec 1427

roku mia si odby zjazd w Korczynie. Polacy bowiem^

jak wiedziano w Malborgu, chcieli w kocu wiedzie,

jaka jest sytuacya, gdy z Zakonem nie mogli doj do

koca. Wiedziano nawet, e w Wielkopolsce sposobiono

si do wojny i e z Torunia poodbieraa szlachta mód
szkoln \ Krzyacy wiedzieli nawet, e król pragn
wojny z Zakonem, a Witod zarcza, e uyje wszyst-

kich rodków aby jej zapobiedz '\ I skde te pogo-
ski pochodziy, zapytamy? Oto z niepewnej sytuacyi,

któr sam Zakon tworzy. I tak, w pocztkach roku

mia si odby zjazd penomocników obustronnych

w sprawie granic Drezdenka. Z jakich wanych po-

wodów opóniono go na 25 maja; Witod wysa tu

1 C. Vit. N. 1293.

« C. Vit. N. 1304.
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swego penomocnika Sepieskiego dla dopilnowania

sprawy; zjazd spez jednak na niczem. Witod wezwa
tedy króla, aby postpiono w myl ugody grodzie-

skiej, t. j. zdano rozstrzygnicie superarbitrom \ We-
zwanie powtórzy ksi w sposób szorstki K A kiedy

w padzierniku by król na Litwie, doprowadzi ksi
do tego, e ostatecznie spraw granic okoo Drezdenka
i Jasieca mieli zaatwi czterej superarbitrowie, na

co si i mistrz zgodzi ^. Ale mistrz zgodzi si nadto,

na wypadek, gdyby ci superarbitrowie sprawy nie za-

koczyli, aby Witod jako sdzia rozjemczy wyda wy-

rok, który Zakon przyjmie *; król i Polacy nie przystali

ze swej strony na taki dodatek, niezastrzeony gro-

dziesk ugod ^ Na zjazd w Szamotuach zjechay

si strony: penomocnicy Zakonu z dokumentami, któ-

rych brako stronie przeciwnej — nie dziwna wic, e
rokowania rozbiy si, a Krzyacy spisali notaryalne

wiadectwo, e nie z ich winy zjazd spez na niczem

^

Kiedy ju tak stosunki pomidzy Jagie a Wi-

toldem staway si z powodu granic pruskich napr-
one, kiedy to dwukrotnie ju guche jakie pogoski
dochodziy do Malborga o zbrojeniach si polskich i sam
król musia je zbija, nadszed czas dziaania dla króla

Zygmunta. Ostatecznie bowiem Witod ju uoy si
by cakiem co do granic litewsko - pruskich, a gdy
dnia 18 maja na zjedzie w Nieszawie król z mistrzem

zgodzili si spraw sporn o Drezdenko zda pod sd
Witoda '^, atwo mogo naprenie ustpi pewnemu
ju i cakowitemu pokojowi. Ten stay pokój atoli nie

1 Ib. N. 1290.

2 Ib. p. 780.

» Ib. N. 1300.
* Ib. N. 1312.

» Ib. N. 1313.

• Raczyski, 330—333.
' Dogiel IV, f. 119.
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by w interesie Zygmunta, a to z tego powodu, e wród
niego atwo mogo przyj do zbrojnej interwencyi

polskiej w sprawie husyckiej, któr ju by Marcin V
postanowi, a czemu Zygmunt zapobiedz usiowa. Dla-

tego to Zygmunt zawsze czynn mia rk w sprawach
polskich, i jak to widzielimy, usiowa lenników ma-
zowieckich podburza przeciwko Polsce, przeszkadza
zwizkowi maeskiemu modego Fryderyka Branden-
burczyka z córk królewsk, bra wreszcie na od nie-

których chciwców z rady koronnej. To te niemniej

skutecznie wpyn on, by i sprawa krzyacko-polskiej

zgody, owego pokoju wieczystego, nie obya si bez
jego wspóudziau; wszake on by tutaj bardzo inte-

resowan stron, skoro najpierw cay ten pokój wy-
mierzony by przeciw wyrokowi wrocawskiemu, a po-

wtóre skoro rozgraniczenie i jego ziemi dotyczyo, jako

pana Nowej Marchii.

Cz ziemi tej posiada w zastawie Zakon, drug
wiksz równie zastawnym sposobem elektor bran-

denburski, a poniewa Marchia przedzielaa Polsk od
Pomorza, poniewa nadto, co najwaniejsza, tdy sza
gówna droga europejska, po której Zakon otrzymj^-

wa od Zachodu pomoc, a któr Polsce trudno odci
przychodzio; przeto nie dziwna, e z Polski starano

si cieni wzy przyjani z Brandenburczykiem, po-

pierano plany jego maeskie i starano si granice

z tej strony ustali.

Jasn jest rzecz, e gdy przysza rzecz do wy-

tyczenia granic Nowej Marchii, mistrz musia odnie
si w tej sprawie do dziedzica tej ziemi, któr Zakon
zastawnem tylko posiada prawem. Istotnie w sierpniu

1425 r. wystosowa Zygmunt uprzejm prob do króla

Polski, aby w sprawie granicy Nowej Marchii niczego

z Zakonem nie poczyna, gdy ziemia ta jest jego dzie-

dzictwem, z którego to powodu niechaj co do granicy

z nim samym si uoy, a niechaj niema alu do mi-.
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strza '. Odbywano ju w 1424 r. we wrzeniu zjazd

okoo Landsberga w sprawie owych granic i jak wia-

domo spez on na niczem; teraz, pod koniec sierpnia,

odby si powtórny zjazd penomocników polskich i Za-

konu i równie min bez rezultatu 2. Proba pana
ziemi by si z nim porozumiewa, wymagaa odpowie-

dzi potwierdzajcej. Widocznie atoli bya to rzecz

sporna w radzie Jagiey, w jaki sposób na yczenie
odpowiedziecby naleao, twierdzono bowiem, e pokój

zawarto bez udziau Zygmunta, a przeto i granice bez

jego udziau naley sprostowa wprost z zastawnikami

tej ziemi, t. j. z Zakonem i Brandenburczykiem. W Gro-

dnie atoli w grudniu 1425 r. inaczej rzecz zaatwiono

i wprost uwolniono Zakon od rozgraniczenia Nowej
Marchii ^ Nie byo to atoli uwolnienie bezwzgldne, na

wniosek bowiem ostronego podkanclerzego dodano
klauzul opiewajc, e gdyby król wgierski zaniedba

rozgraniczenia*, natenczas jego potomkowie maj te gra-

nice wyznaczy, gdyby za i ci ocigali si, natenczas

mistrz i Zakon maj granice oznaczy. Mistrz nie chcia

adn miar podpisa tej klauzuli, sprzecznej z uwol-

nieniem go od rozgraniczenia, w kocu jednak musia
si zgodzi na yczenie króla. Doda naley, e Witod
popiera mistrza i e gniewao go, i król uleg namo-

wom pedantycznego podkanclerzego i to wbrew uchwale

caej rady koronnej. Widocznie nie pojmowa ksi
znaczenia gbszego tej klauzuli, któr odpierano po-

niekd pierwsze ataki króla Zygmunta przeciwko dzieu

melneskiego pokoju skierowane.

Waciwie bowiem teraz stawa si Zygmunt tym

mocarzem, od którego wykonanie pokoju zaleao, który

^ L. Canc. I, N. 68.

« C. Vit. N. 1203.

» Raczyski, 315-317.
* C. Vit. p. 727, si in rege Hungariae deficeret...
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móg zwlekaniem udaremnia wykonanie warunków^
a tern samem wstrzsn caem dzieem, tak mudnie
ju prawie doprowadzonem do koca. Rol, któr do-

td Russdorf sprawowa, obejmuje król rzymski, po-

mny obrazy doznanej przez odrzucenie wyroku wro-
cawskiego, pomny na obelywe pismo Witolda, który

mu przyja wypowiada. Mimo zawartego a odnowio-
nego w Kezmarku przymierza, mnoy Zygmunt Pol-

sce i Litwie nieprzyjació wewntrz i zewntrz, a te-

raz w sposób dla obu narodów coraz bardziej jawny^

pocz okazywa, e od niego pokój zaley, lubo go
od tego pokoju wykluczono.

W pocztkach 1426 r. po owym zjedzie grodzie-
skim, wysa Zygmunt penomocnictwo Zakonowi do
zastpienia go przy rozgraniczeniu Nowej Marchii, na
co mistrz odpowiedzia objanieniem, i od rozgrani-

czenia zosta uwolnionym przez króla Jagie i prosi

by i król Zygmunt uwolni go od zastpstwa. Sprawa
przecigna si. Zygmunt zapowiedzia Jagielle poro-

zumienie si bez porednictwa Zakonu K Zapowied
zostaa niewykonan; skoro atoli w sprawie granicy

Drezdenka zaostrzyy si spory pomidzy Polsk a Za-

konem, i komisye, jak to ju wyej nadmieniono, bez-

skuteczne rokowania odbyw^ay, pocz z tego powodu
Jagieo ali si przed Zygmuntem, którego równie
wzywa do wytyczenia granic od strony Nowej Mar-

chii. Wówczas jednak odpowiedzia Zygmunt na pismo

królewskie z dobrze udanem zdziwieniem: »Pisz mi

z Prus, e oni z Wasz Królewsk Moci i Witoldem

taki pokój uskutecznili, i jak dugo y bdziecie, nie

moe pomidzy wami zaj adne nieporozumienie

w sprawie granic, a tymczasem z pisma Waszego wcale

co przeciwnego wyczytujemy«. Król Zygmunt, który

ju mia Eulenburga w^ysa do króla w sprawie ow^ych

1 C. Vit. N. 1238.

W/adys/aw Jagieo. T. II. 11
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granic, teraz skutkiem skarg jego, zatrzyma posa
i oczekiwa od króla informacji, kiedy miaby si
odby ów zjazd graniczny na granicach Marciii \ Od
Jagiey nadesza odpowied w sprawie terminu, z do-

datkiem, e pragnby jak najdokadniejszego zaa-

twienia sprawy, a Zygmunt obiecywa wysa zwi-
kszon komisy, a wic Wenda z Eulenburga i trzech

innych: Franciszka Warnsdorfa, Milcoaja Stibitza i Jana

Polenza, wójta uyckiego. Dano atoli pouczenie komi-

sarzom rozstrzygnicia sprawy tylko wtedy, skoro ich

mistrz Zakonu zawezwie i odsyano do instrukcyi taj-

nego sekretarza Schlicka 2. Zada przytern od Jagiey
król Zygmunt opónienia terminu, wskutek czego zjazd

graniczny odoono do koca maja \ Co bardziej, wnet

potem przy sposobnoci skadania kondolencyi Jagielle

z powodu mierci modszego syna królewskiego, upra-

sza Zygmunt o odoenie terminu z koca maja na

dzie pierwszy lipca, tumaczc si tem, e penomo-
cnicy jego ze lska i uyc na pierwszy termin zd-y nie mog *. Zarzdzenia króla Jagiey, penomo-
cnictwa dane komisarzom, wyjazdy ich na miejsce i ter-

min, wszystko to zostao udaremnione. Wreszcie na

dniu 1 lipca zjechay si komisye, wszystko szo do-

brze, gdy w tem nadjedaj Krzyacy — i komisye

rozjechay si bez zaatwienia rozgraniczenia. Polacy

podejrzywali Krzyaków, e oni to byli powodem uda-

remnienia ^

Sprawa posza znowu w odwlok ^ Pomidzy Ja-

gie, Witoldem a Zygmuntem wszcza si korespon-

dencya i w kocu stano na tem, e w czerwcu 1428 r.

1 C. Vit. N. 1258.

2 Altmann II, 56—57.
3 C. Vit. p. 762.

* C. Vit. p. 760.

» Z listu Witolda z 14 sierpnia 1427 r. Ib. p. 779.

* Ib. p. 786.
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wysa ostatni dwóci swyci radców: Henryka Berse-

witza i Niklasza Ceiselmeistra, do Jagiey i Witoda,
z daniem, aby w sprawie granic polsko-marciijskich

wysali do penomocników swoich, t. j. by w rce jego

zoyli kompromis, albo by si w tej i innych spra-

wach z nim na zjedzie porozumieli. Natychmiast te
posa instrukcy mistrzowi Zakonu, aby skoro od Ja-

giey i Witoda nadejdzie odpowied potwierdzajca,

wysa take od siebie penomocników z dokumentami
dotyczcymi » wieczystego pokoju i granic Nowej Mar-

chii« K »My bowiem, dodawa znaczco Zygmunt, chcemy
z ca usilnoci pracowa, aby pokój wieczysty ca-

kowicie zosta utwierdzony, tak mianowicie, aby z ni-

kd adna intryga nim nie zachwiaa«. Nie byo to pierw-

sze poselstwo, przedtem bowiem wysa by Zygmunt
Piotra czyckiego i Antoniego Koskowana w sprawie

porozumienia si o wspólny zjazd, dodajc, e gdyby
król Polski nie zapewni go, i wraz z nim poskromi

ornie wojewod Modawskiego, natenczas nie chce

nawet zjecha si z Jagie i pragnby tylko z sa-

mym Witoldem zjazd odby \ czycki nawet z pole-

cenia króla rzymskiego owiadcza, i król pragnby
wprost bez udziau Jagiey odby zjazd z ksiciem,

nie dla jakiego porozumienia si, lecz by ksiciu da
dowód mioci. Na obydwa te poselstwa odpowiedzia

Witold zaprosinami do ucka i doda, e wprawdzie

w nieobecnoci króla Polski mógby nawet bardziej

i zacniej ugoci Zygmunta, lecz poniewa w wielu

rzeczach, które wszystkich ich dotycz, bez króla Ja-

giey ksi nie mógby niczego postanowi, przeto

uprasza by i król Polski by uczestnikiem zjazdu.

Sprawa Nowej Marchii miaa by rozstrzygnit

na zjedzie w ucku. Dnia 30 listopada zawiadomi

1 C. Vit. p. 797, N. 1327.

2 C. Vit. p. 804, N. 1338.

11'
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Zygmunt mistrza, e zjazd na 10 stycznia nastpnego
roku zosta ustanowiony i wezwa go do wysania pe-
nomocników, gdy bd tam traktowane sprawy o gra-

nice Drezdenka i Nowej Marciii i inne, w ten sposób,

aby Zakon z tego móg mie korzy K Istotnie przy-

gotowa Zygmunt ju wszystko, atoli bynajmniej nie

w celu wycznych korzyci Zakonu, lecz raczej by po-

wikszy przez nowe niesnaski rozdzia pomidzy Ja-

gie a Witoldem, tudzie aby odsun Polsk w spra-

wie husyckiej od wspóudziau, którego domagaa si
kury a.

Doda naley, e okolicznoci sprzyjay planom
Zygmunta o tyle bardziej, e wanie ow spraw gra-

nic Nowej Marchii, wyjanieniem praw na jakich Mar-

chi posiada Brandenburczyk, wreszcie zniesawieniem

Brandenburczyka do tego stopnia, e sta si podej-

rzanym w Rzeszy z powodu wyprawy husyckiej, pa-

raliowa Zygmunt plany maeskie Brandenburczyka \

Przyja króla Jagiey z potnym ksiciem Rzeszy,

którego sprawy na dworze krakowskim bronili elekto-

rowie Rzeszy, za którym wstawia si ywo papie
Marcin V., zdawaa si by nieco zachwian. W chwili,

kiedy Zygmunt wiadomy rónic pomidzy Jagie
i Witoldem zachodzcych, zamierza pogbi je do tego

stopnia, by ubezwadni swoich ssiadów i do akcyi

na Zachodzie uczyni niezdolnymi, podkopywanie Bran-

denburczyka tak w Rzeszy jakote na dworze litew-

skim nie byo bez znaczenia. Brandenburczyk musia
si teraz zblia do Zygmunta. Nowa Marchia, której

sporne granice posuyy Zygmuntowi do zachwiania

pokoju melneskiego , miaa by ostatecznie przed-

miotem nagrody dla pomocnika w tem dziele, dla Za-

konu.

1 Ib. N. 1334.

« Caro L. Canc. I, N. 115, C. p. 200.
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Z powyszego wypywa, e to ociganie si Za-

konu z wypenieniem warunków pokoju melneiiskiego,

to opónianie i wymijanie sprawj^ przez zjazdy i ko-

misye, nie odbywao si z wasnej inicyatywy Zal^onu,

lecz e pochodzio ze wskazówek i podmowy króla Zy-

gmunta. Sprawa granic Marchii, tak wielorakim i zmien-

nym kolejom ulegajca z woli Zygmunta, jest wystar-

czajcym dowodem, e niestao Zakonu pochodzia

od Zygmunta. Z poznanych wreszcie faktów wypywa
i to, e zjazd ucki, który tak niezwykym zaszczytem

mia byc dla Witoda, by dzieem Zygmunta. On to

korzystajc z rozdwieku pomidzy Polsk a Litw,
z rónic zachodzcych pomidzy królem a ksiciem,

a wynikych z parcia Witodowego na wschód, pod-

czas gdy Korona na zachód ciya, rzuca myl zjazdu,

któr Witod przyjmuje. Jeszcze przed zjazdem udaje

si Zygmuntowi powikszy rozdwik; zrcznie rzuca

on podejrzenie, e król Polski ma zamiar miesza si
w sprawy lskie, udaje zaniepokojenie z powodu Mo-
dawii, z powodu rzekomego wstawienia si Jagiey za

Korybutem. Sowem zniechca Witoda, ju i tak nie-

chtnego sprawom zachodnim \ aby go jeszcze bardziej

oddali i poróni z Jagie.
Monaby jednak zapyta, czy to zwlekanie, uda-

remnianie pokoju, podburzanie Zakonu, porozumiewa-

nie si z Witoldem, byo tylko aktem zemst3^ lub ch-
ci szkodzenia Polsce. Zapewne, e i osobiste motywy
wchodz tutaj w rachub, ale wiksz nierównie rol
odgrywaj tutaj interesy polityczne, o których w na-

stpnym rozdziale bdzie mowa.

1 Caro L. C. I, N. 115.
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Projekty wyprawy husyckiej.

Rónica w pogldach na husytyzm pomidzy Marcinem V a Zy-
gmuntem. — Zygmunt nie dopuszcza Jagiey do wyprawy iusy-

ckiej. — Agituje za soborem, majcym rozstrzygn i iusyck
spraw. — Groby papieowi okazywane. — Udaremnienie wy-
prawy i spycianie winy na Polsk. — Ucieczka Korybuta i kom-
promitacya Jagiey. — Papie nakania Jagie do porednictwa
w sprawie nawracania husytów. — Odezwa papieska do Zygmun-
ta. — Zygmunt radzi wezwa Jagie do pomocy. — Nakania
Witolda do zjazdu w ucku. — Zygmunta dziaalno nad Duna-
jem i zamiary przeciwko unii zwrócone. — Znajomo rónic po-

midzy Polsk a Litw i charakter wadców tych ziemi.

Jednym z powodów, dla którj^^ch powszechnie na
Zachodzie oglda si poczto i rachowa ze wzrasta-

jc potg Polski i Litwy, by stosunek tych poczo-
nych uni pastw do sprawy husyckiej, majcej zna-

mi sprawy ogólnej europejskiej. Od czasu znanego
nam zjazdu w Kezmarku, ju na mocy zgody tam od-

nowionej z królem Zygmuntem, móg Zachód budowa
plan uspokojenia burzy husyckiej przy pomocy pot-
nych ksit, sprzymierzeców króla Rzymskiego. Z ja-

kich tedy powodów plany te nie przyszy do skutku

i dlaczego podana przez chrzecijastwo pomoc Pol-

ski w pacyfikacyi Czech nie wesza w ycie w taki spo-

sób, eby si zaznaczya odpowiednio w dziejach powsze-

chnych? Naley bliej pozna te przyczyny a zarazem
i tok dalszy stosunków Polski do Czech i kolej, jak
przechodziy projekty wyprawy husyckiej przy pomocy
polskiej.
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Od dwóch potg wiata zalea wspóudzia Pol-

ski w sprawie czeskiej, a mianowicie od papiea i od
cesarza. Zgoda pomidzy temi potgami i zgodne we-

zwanie si polskich do wspódziaania byyby niezawo-

dnie popchny króla Jagie do akcyi. Tej jednak

harmonii nie byo pomidzy Marcinem V a królem

Zygmuntem; inaczej, jak wiemy, zapatrywa si na
spraw papie, inaczej król Rzymski. Pierwszy obej-

mujcy szerokie horyzonty i sigajcy gboko w przy-

szo rewolucyi, która rozpasaa wszystkie nami-
tnoci, rozlaa si szeroko poza granice Czech, szerzya

si wszdzie a w szczególnoci wród sowiaskich szcze-

pów—uwaa j za spraw powszechn, do której ucisze-

nia potrzebnem byo zespolenie si wszystkich ssia-

dów, sowem si katolickiego wiata. Zwaszcza liczy

papie na Polsk, której pokrewiestwo szczepowe,

przyja dawna z królestwem Czech, wreszcie mate-

ryalne siy hjlj dla rkojmi, e samo wystpienie

jej wystarczyoby do uciszenia burzy. Inaczej myla
król Zygmunt. On spraw husyck uwaa wycznie
za swoj domow kwesty i postanowi nikogo zgoa
nie dopuszcza do wspóudziau przy pacj^fikacyi a na-

wet wykluczy o ile monoci wpyw papieski. Pomoc
papiea i polska moga dla by podan, o ile cho-

dzio mu o rónienie Czechów podzielonych na stron-

nictwa, osabianie ich, tudzie wywieranie na nich naci-

sku. W tej myli cesarz odnowi przyja z królem Ja-

gie.
Przez zawarcie pod powag papiesk traktatu ke-

zmarskiego wywar Zygmunt na wszystkich Czechów
i na stronictwa czeskie nacisk w kierunku odstpienia

od skrajnych ich zasad. Dotd bowiem o jakiemkol-

wiek odstpieniu pod jakimikolwiekbd warunkami
od czterech artykuów i mowy nie byo — teraz, jak

si to z pisma Praan do króla Polski z 1423 r. oka-

zuje, obiecywali oni odstpi od bdów kacerskich,
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skoroby ich o bdzie przekonano na podstawie Pisma
witego i Ojców Kocioa. Co bardziej, dotychczas oy-
wiao Czechów mstwo i nadzieja, teraz wkrada si
niepewno o los, boja przed nowym wrogiem, Pol-

sk; dotychczas mimo rónic i stronnictw rozamu nie

byo, teraz nastpuje stanowczy rozam na Utrakwi-

stów i Taborytów, dwa wrogie sobie obozy. Pierwsi

bowiem wchodz, pod wpywem caej akcyi Zygmunta
z Polsk, w zwizek z katolikami przeciwko Tabory-
tom (w Zdi6). Dawniej o jakiem zblieniu do Zygmunta
i mowy nie byo, teraz jest mowa o konferencyach

z Zygmuntem w Bernie lub w innem jakiemkolwiek

miecie... Zygmunt, który ju by cakiem zapomniany
w Czechach jako król i pan— teraz dziki zjazdowi w Ke-

zmarku wchodzi w stosunki ze swymi poddanymi, od-

zyskiwa wpyw. Takie korzyci wystarczay Zygmun-
towi do jego planu usunicia papiea i Jagiey z drogi

a zaatwienia sprawy husyckiej bez jakiegokolwiek ich

wpywu, do objcia korony czeskiej bez pomocy owej

polskiej krucyaty, aprobowanej przez Marcina V a

zwaszcza bez jakiegokolwiek udziau papiea, chocia

wanie papie w naturalnym rzeczy porzdku by ow
wadz, do której naleao pokój z husytami zatwier-

dzi. Rewolucya bowiem skierowan bya przeciwko

kocioowi i wierze, a tutaj decydowa papie. Ale Zy-

gmunt mia ju plan obejcia si bez aprobaty Mar-

cina V, a to przy pomocy soboru.

Taksamo obej si postanowi bez pomocy pol-

skiej. Jasn dla byo rzecz, i przy takiej pomocy
jednym zamachem moga by kwestya husycka roz-

strzygnita. Mia bowiem wedug umowy stan na

czele wyprawy król Polski, ten który podówczas naj-

wiksz si liczebn wojsk rozporzdza a nadto wsa-
wiony by wielokrotnie zwycistwami. Sama wie o tym

zamiarze wywoaa przeraenie wród husytów a re-
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zeultat ten mia wiat chrzecijaski do zawdziczenia
Marcinowi V.

Znane nam postpowanie Zygmunta po kezmar-
skim zjedzie dowodzi, e postanowi on uniemoliwi
interwency zbrojn Polski, jakkolwiek umawia si
o ni z Jagie. Kilka dróg obra ku temu celowi,

a w dziaalnoci jego nietylko wystpuje antagonizm
dawny cesarzy i papiey, lecz nadto zacito i upór Lu-

kseniburczyków, upór czstokro stawiajcy cesarza

j)óniejszego w jednym szeregu z Prokopem taboryt
lub innym burzycielem porzdku spoecznego.

Jako syn swego wieku i wybitny jego przedsta-

wiciel wybra Zygmunt w walce tej jako narzdzie po-

mocne koncyliaryzm, to jest zasad o wyszoci soboru

nad papiea. Zygmunt by zwolennikiem koncyliary-

zmu i on to wanie w Konstancyi pobudza Polaków
do wystpie przeciwko papieowi w sprawie Falken-

berga, zachcajc ich, by odwoali si w tej sprawie

do przyszego soboru. Póniej, gdy Polacy z powodu
jego wyroku wrocawskiego zaoyli protest w kury i,

owiadcza si z chci poddania wyroku pod rozpa-

trzenie tak papiea i kardynaów, jakote i przyszego so-

boru^. Po zawarciu zgody z Jagie w Kezmarku, gdy
bya w listopadzie 1423 r. mowa o konferencyach z hu-

sytami, sdzi Zygmunt, e gdyby si husyci udali na

sobór, wówczas obradujcy w Syenie, byyby wszelkie

konferencye, tak królowi Polski uciliwe, zbdne; na

soborze bowiem, dodawa, cay Koció, jako matka,

doprowadzaby ich do wiata prawdy -. W nastpnym
roku po dwakro wzywa Witoda do popierania u pa-

piea projektu zwoania soboru, z którym wystpi bj^

angielski król Henryk V., doradzajc, by sam Witold

wysa na sobór posów i to jak naj spieszniej. Stojc,

1 1422, 5 lutego. Altmann p. 333.

2 L. Canc. II, Nr. 151.
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jako król rzymski na stanowisku protektora Kocioa,
okazywa zniecierpliwienie, e sobór nie jest zwoany.
»Chc — pisa on do Niemiec — wysa posów do pa-

piea natychmiast; ci niechaj wnios wszelkie moliwe
instancye nasze i wasze i innych królów, aby ojciec

w. zechcia pod koniec roku zwoa sobór i sam w nim
uczestniczy*. Zygmunt to gównie wywiera nacisk na
papiea^ w sprawie rychego zwoania soboru, on to

uwaa sobór za rodek generalny zaradczy na wszy-

stkie bóle wiata i na sw spraw czesk, a to nie dla

innej przyczyny, jak tylko z antagonizmu do papiea
i do króla, któremu papie porucza kierownictwo wy-

prawy na husytów.

Rzumy okiem w dalsz przyszo a dostrzeemy,

e pod wpywem takich koncyliarnych tendencyi, po-

pieranych przez wieckiego zwierzchnika wiata, po-

czto zewszd olbrzymi nacisk wywiera na papiea
celem zwoania powszechnego soboru. Ju na synodzie

padewskim 1424 stara si Alfons król aragoski pod-

burzy ojców i doktorów kocioa przeciw papieowi,

pod koniec 1425 r. zjawiaj si w Rzymie posowie an-

gielscy i upominaj, aby przed upywem roku albo je-

szcze prdzej zwoa papie sobór do Bazylei, osobicie

z kardynaami si tam zjawi i podj reform kocioa.
Przy tej sposobnoci jeden z angielskich praatów omie-
li si zauway papieowi, e jeeliby nie usun zego
w kociele, naówczas konieczn reform podejm wie-
ckie mocarstwa. Papie dorozumiewa si skd groba
ta pochodzi i odpowiedzia posom dnia 17 grudnia,

»e usprawiedliwia ich dotj^^chczasow dziaalno
i owiadcza, e nie jest teraz pora, aby skróci nazna-

czony w Syenie termin zwoania soboru «.

W lipcu 1426 r. król francuski wysa posów z -
daniem zwoania soboru; póniej przyby gorliwy Do-

» DRTA. 8, 385, 392. Listy Zygmunta z 27 wrzenia 1424 i 25

listopada tego roku.
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minikanin Jan z Kaguzy, aby dziaa w sprawie zwo-

ania, papie jednak chodno przyjmowa te objawy.

Dzisiejszy historyk papiey podnosi zgodnie z innymi

historykami kocioa, e panowaa prawdziwa mania
koncyliarna w szczególnoci midzj^ uczonymi, e wi-

dziano w koncylium uniwersalny rodek na braki i nie-

dostatki, i dodaje, e wielu nie chodzio o nawracanie ka-

cerzy husytów albo o reform kocioa, ale o prze-

ksztacenie tego na niekorzy wadzy papieskiej, a tego

najbardziej obawia si papie. Król Rzymski podzie-

la te tendencye koncyliarystów, na dworze Witolda

popiera przez posów i listy zwoanie soboru, nagli

do wysania posów do Rzymu, spowodowa, e taki

»nowy chrzecianin« jakim by Witold, poway si
grozie Rzymowi w sprawie tak nikej, jak bya kan-

dydatura protegowanego przeze Cioka na biskupstwo

poznaskie, »e jeli papie nie speni wol króla i jego,

naówczas innego bd sobie szuka pana«... Ju z tego

faktu podburzania Witolda przeciwko papieowi, wy-
pywa, e Zygmunt kezmarskiego przymierza, które w za-

sadzie musia uzna jako dzieo Marcina V, z caym
planem, jaki tam uoono, nie pochwala, jakkolwiek

sam je pod wpywem stosunków, a zwaszcza nacisku

Kury i i Wgrów, potwierdzi musia. Ale poznamy je-

szcze wyraniejsze fakty.

Naj waniej szem postanowieniem w Kezmarku za-

padem bya niezawodnie wyprawa wielka, na czele

której stan mia Jagieo, mogcy w istocie przywie
orem Czechów do posuszestwa Kocioowi. Wypra-
wa jednak Jagiey nie przysza do skutku, a bardzo

sumienne badania ródowe na pytanie, kto zawini,

e nie speniono tego gównego postanowienia traktatu,

odpowiadaj wprost, e by nim nie kto inny, jak tylko

sam król Zygmunt. I tak w dziaalnoci jego widoczne

jest rozmylne wahanie celem udaremnienia wyprawy.
Miaa si odby zaraz po zjedzie; król Zygmunt wy-
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znaczy dwa terminy wyprawy, najpierw 26 czerwca,

póniej, kiedy ju Jagieo przygotowania poczyni, ter-

min ten odwouje i naznacza inny na dzie 25 lipca,

Dla Polaków i Litwy ze wzgldu na odlego i na.

rodzaj uzbrojenia (wikszo konnicy) drugi ten ter-

min okaza si ju za pónym, a — jak wiadomo —
Zygmunt jeszcze póniejszy termin, bo na 8 wrzenia,

naznacza królowi duskiemu, który równie nie przy-

by. Faktem tedy byo, e wyprawa nie przysza do
skutku, poniewa Polacy nie stawili si w oznaczonym
terminie, co za sob pocigno ten skutek, e ksita
Kzeszy wcale si nie ruszyli. Tylko doda naley, e
sprawi to niejawienie si Polaków sam Zygmunt roz-

pisaniem podwójnego terminu, dalej zaniedbaniem przy-

gotowa do wojny, wreszcie za pónem uwiadomie-

niem elektorów. Sowem wszystko to przemawiao za

przypuszczeniem, e o wyprawie na seryo nie myla
i e pragn jej przeszkodzi.

Co bardziej, gdy posowie Jagiej^ czynili mu
uwag, czyby wobec spónionego terminu nie naleao
w tym roku zaniecha wyprawy, a natomiast stara si
Czechów na drodze pokoju przywróci do posusze-
stwa Kocioowi i królowi, Zygmunt daje Jagielle i Wi-

toldowi penomocnictwo do traktowania z Czechami

i to bez ogranicze jakichkolwiek, a nadto chce za-

wrze roczny rozejm z Czechami. A przy tern wszy-

stkiem Zygmunt nie odwouje wyprawy i na zapytanie

Jagiey w sprawie odwoania owiadcza, e jeeli król

tego roku nie wyruszy, niechaje przyjmie na si ci-

ar tej zwoki. Zygmunt osign podwójny cel — do

wyprawy nie dopuci a ciar winy zepchn na barki

polskie. Za t cen osignitego celu pozwala si Zy-

gmunt pomawia w Niemczech o sprzyjanie husyty-

zmowi i nazywa »ukrytym husyt«. Zawisego od sie-

bie króla Eryka, który tymczasem zawar przymierze

wraz ze swymi krewnymi ksitami Pomorza z mi-



PROJEKT WYPRAWY HUSYCKIRJ 173

strzem Zakonu Russdorfem, odsun od interwencyi

w zupenoci Zygmunt. Narzuci mu si jako porednik
zgody i w r. 1424 wyda w Budzie wyrok, przysdza-
jcy Erykowi ca poudniow Jutlandy i wysp AI-

sen. To te zaraz nastpi wybuci wojny na ldzie
i na morzu, przez cay okres zamierzonyci wypraw na
iusytów absorbujcy siy Danii.

Ale Zygmunt nie tylko udaremni pragn wypraw
i zrzuci brzemi winy na Jagie, usiowa on nadto isto-

tnie szczere zamiary króla Polski podda w podejrze-

nie caego Zachodu, ile e cay bieg wypadków czyni

z Polski niejako ognisko wielkie, skd miao nastpi
rozwizanie kwestyi husyckiej i zmuszenie Czechów do

powrotu do Kocioa. Za zezwoleniem Zygmunta roz-

poczy si rokowania z Czechami, i oto Czesi, jak-

kolwiek Jagieo odwoa by Korybuta i przeciwko

husytom obwoywa wypraw, wysyaj do i do
Witolda posów, jakby o tych przygotowaniach nic nie

wiedzieli, chcc przecign króla i ksicia na sw
stron. Jeeli sam król nie chce przyj ich w opiek
i obron, prosili oni Jagie i Witolda, to niechaj przy-

najmniej da zezwolenie Korybutowi objcia czeskiej

korony. Witod zerwawszy raz stanowczo z Czechami,

odprawi posów husyckich szorstko, natychmiast wy-
sa do nich wypowiedzenie wojny, a taksamo, lubo

w troch delikatniejszej formie, uczyni król Jagieo,

o czem wszystkiem bawicy pose króla Zygmunta
móg donie swemu panu, pomijajc i to, e tak z Pol-

ski jak i z Litwy doniesiono mu o tej odprawie posel-

stwa czeskiego. Lecz oto wydarzya si prawdziwa kl-

ska dla zamiarów wyprawy. Zaledwie wysano listy

wypowidnie do Czechów, zamknito granice i wydano
srogi dla husytów edykt wieluski, zaledwie ukrze-

piono go konfederacy stanów przy królu i Witoldzie

przeciwko nowatorom, nastpio to, do czego zmierza
król Zygmunt, kompromitacya Polski w oczach Za--
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chodu. Ten bowiem, o którego poselstwo czeskie si
dopraszao, ksi Korybut, zebrawszy zbrojne dru-

yny, wyruszy do Czech. Król poj ca groz ciosu,

wysa listy usprawiedliwiajce do elektorów, do ksi-

t Kzeszy, do króla i do Kuryi; fakt jednak pozosta
faktem i wiedziano, e pod okiem króla z polskiemi dru-

ynami Korybut po raz drugi wyruszy do Czech . . . Znie-

waga, jak wyrzdzia niemiecka zaoga w Oomucu kró-

lowi, niedopuszczajc wojsk jego wysanych w pogo za

Korybutem do murów miasta, bya jeszcze wród innych,

jakie odczuwa w tej chwili Jagieo, ciosem najmniej-

szym. Byo to zawstydzenie króla wobec zagranicy.

Czyby Zygmunt mia spowodowa ten cios, jaki

dotkn króla Polski, i uatwi wysanie Korybuta?
ródowych na takie twierdzenie wskazówek nie po-

siadamy, z wyjtkiem, e niektórzy husyci polscy

stali na tajnym jego odzie, a jednak przypuci
mona, e spowodowa bieg cay wypadków, skutkiem

których nie mogo nastpi co innego, jak kompromi-

tacya króla przez ucieczk Korybuta. Wszak Zygmunt
udaremni wypraw w r. 1423 a równie i na rok nast-

pny przez to, e da penomocnictwo królowi i Witol-

dowi do ukadów pokojowych z husytami. Wskutek tego

pozwolenia powsta prawdziwy zamt. Podczas gdy,

jak wiemy z jednej strony, rozpoczto rokowania, tu-

dzie przygotowano konfederacye i edykty antyhusy-

ckie, tymczasem z drugiej strony stronnictwo husy-

ckie w Polsce wspólnie z posami husyckimi uatwio
Korybutowi pod okiem króla Polski zebranie zbroj-

nych druyn i wyprawienie si z niemi do Czech. Skad
tego stronnictwa czeskiego w Polsce nie jest dokadnie
znany, prawdopodobnie sta na czele jego nikt inny, jak

sam kanclerz Polski, Jan Szafraniec, z bratem podkomo-
rzym krakowskim. Rzecz prawie pewna, e stronnictwo

Szafraców porednio uatwio, co póniej Witold wyrzu-

ca królowi, ucieczk ksiciu. Na to stronnictwo nie mia
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Wpywu Zygmunt, atoli dzi wiemy na pewne, e nie-

którzy z magnatów, znani jako husyci, stali na odzie
Zygmunta ^ jak np. Spytko z Melsztyna i brat jego

Spytko z Tarnowa. Czy ci nie dali si uy tutaj jako

lepe narzdzie ycze króla Zygmunta przy uatwie-

niu ucieczki Korybutowi, jest wreszcie ze wzgldu na
skutek rzecz obojtn. Ten bowiem by tak dogodnym
dla Zygmunta, e o lepszym i marzy nie móg. Oto

papie, widzc ca nieszczero w postpowaniu Zy-

gmunta, yczy sobie, by w roku 1424, jeeli nie przyj-

dzie do wspólnej wyprawy, przynajmniej sam Jagieo
z Witoldem j podjli; tak bya tre poselska kardy-

naa Brandy, zapalajcego wymownie wadców Polski

i Litwy do akcyi wobec grocego niebezpieczestwa ^,

Po ucieczce Korybuta wyprawa polska stawaa si co-

raz bardziej wtpliw.
Tutaj bowiem, gdzie w cigu roku po trzykro

odbywano rokowania j)okojowe z husytami, i gdzie

z drugiej strony odbywano zjazdj' antj^husyckie,

kwestya walki proponowanej zesza, e si tak wyra-

zimy, z wyyn dyplomacyi do warstw narodowych i wy-

woaa takie skutki, jakich król ani jego rada nie prze-

widywali, a przed którymi przestrzega Branda. Rozpo-

cza si walka pomidzy królem z jednej a duchowie-
stwem z drugiej strony o rodki do walki; papie bowiem,

chcc przysporzy królowi rodków do walki, zezwoli

naoy na kler subsydyum. Duchowiestwo odmówio
pomocy, a król naoy na dobra duchowiestwa areszt,

skutkiem czego odbyway si burzliwe zjazdy w Sie-

radzu w styczniu 1425 r. potem w Krakowie. Witod
popiera króla, kapituy stawiay opór, wreszcie na sy-

nodzie w czycy 24 maja 1425 r. odmówiono probie
królewskiej, wród objawów bardzo (wobec papiea

1 Altmann, Nr. 7164—7165.

1 C. Vit. Nr. 1122.
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Marcina V) nieprzychylnych, które opieray si o teo-

rye koncyliarne, przyczem — jak wiadomo — Pawow-
ski wystpi z prowokacy ze strony Mazowsza prze-

ciwko Koronie. Jeeli zwaymy, e papie budowa
wiele na Polsce, e obsypujc Zygmunta wyrzutami

z powodu niepodjcia wyprawy^ zachca Jagie i Wi-

toda do akcyi wojennej ^ chwalc króla Polski za gor-

liwo religijn 3, niebawem znów przyjmowa uniewin-

nienia zmartwionego srodze króla i musia mu doda-

wa otuchy*, a potem wszystkiem dowiadywa si na-

reszcie, e duchowiestwo polskie odmawia wyprawie

husyckiej swego poparcia, to duchowiestwo, które pa-

pie zawsze bra w obron przed zbyt despotycznemi

zachciankami króla, zaiste zapytamy, czy nie dozna
Marcin V srogiego zawodu w nadziejach na Polsk,

czy nie zmuszony hyl podejrzywa intencyi króla

i obawia si niebezpieczestw dla modego spoecze-
stwa polskiego. A jeeli papie w bystroci ogarnia-

jcego ca trudn sytuacy umysu, pomimo to, jak

nam wiadomo, nie podejrzywa Jagiey, to czy kato-

licki Zachód tak samo wyrozumiale si zapatrywa na

te wschodnie stosunki? Jak wiemy w literaturze ów-

czesnej zachodniej szerzono paszkwile na Polaków

z powodu sprzyjania Czechom. Jak std widoczna, Zy-

gmunt i pod tym wzgldem dopi celu, wzbudzi po-

dejrzenia w gronie elektorskiem i wogóle na Zacho-

dzie przeciwko tym, których Marcin V pragn uy
za taran przeciwko rewolucyi religijnej i spoecznej.

Ze strony Korybuta, który dumnie przybra sobie

tytu postulowanego króla Czech, ale ma posiada

potg, nie grozio Zygmuntowi niebezpieczestwo.

» Raynald ad 1424 tom IX, p. 6.

2 Cod. ep. II Nr. 136, Caro L. C. I Nr. 7.

' Theiner MP. II Nr. 36.

* Theiner ibid. Nr. 39, 38.



PROJEKT WYPRAWY HUSYCKIEJ 177

Naleao postara si tylko o odcicie mu pomocy
i wogólnoci wszelkich stosunków z Polsk^ a tutaj

zi króla Zygmunta Albrecht austryacki a zapewne
i inni ksita Rzeszy i ksita lscy stali na stray
interesów Zygmuntowych. Wiemy napewne, e nieba-

wem po przybyciu Korybuta do Pragi, zi Zygmun-
tów, ksi Albrecht austryacki wysa prob do Ja-

giey, by niepozwala poddanym czy si z Korybu-
tem i z ksiciem Feduszkiem, którzy najazdami niepo-

koj Morawy ^ Jagieo w odpowiedzi na to wyda
mandat zakazujcy poddanym pod grob kary mierci
i konfiskaty dóbr wszelkich stosunków z Czechami I

Skargi dochodz do papiea i to podwójne, o szerze-

nie si herezyi i o wspieranie Czechów i Korybuta
przez Polaków. Papie ze zdziwieniem przyj te wia-

domoci ^ i natychmiast poleci arcybiskupowi gnie-

nieskiemu bezzwocznie odby wizytacy dyecezyi,

dodajc do boku prymasa biskupa poznaskiego, La-

skarego, którego pozna jako gorliwego tpiciela hu-

syckich bdów. Równoczenie nakaza prymasowi rzu-

ci ekskomunik na Korybuta, jako na jawnego here-

tyka i na wszystkich uczestników jego wyprawy i we-

zwa króla, aby pozbawi ich godnoci, dóbr i benefi-

cyów*. Bd obroc wiary — dodawa papie w pi-

mie do króla — sprawa religii jest waniejsz, ani-

eli wzy krwi^
Polska, po pokoju kezmarskim, wród przygoto-

wa do wyprawy przeciwko Czechom, stawaa si co-

raz mniej Zygmuntowi niebezpieczn a nawet sprawa-

mi swemi dopomagaa mu w jego zamiarach. Marcin

* Cod. ep. I, Nr. 69 pod r. 1428 (naley do drugiej poowy
1424 roku).

» L. Canc. I, Nr. 16.

' Sam tak pisze: Acta.^Capit. II, p. 62.

< L. Canc. I, Nr. 19.

• Raynald ad ann. 1425 Nr. 13.

Wiadyirfaw Jagietto. T II. 12
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V wiedzia, e Zygmunt brudzi w Polsce; wszake
z ust Pawowskiego, którego wyniós na biskupstwo

pockie, dowiedzia si o podburzaniu ksit mazo-

wieckici przeciwko Jagielle przez Zygmunta. Z tem

wszystkiem jednak sdzi, e pomimo nieyczliwoci

Zygmunta, pomimo brudenia i udaremnienia udziau
w wyprawie, przy dobrej woli zdoaby Jagieo wszy-

stkie te trudnoci pokona. Sdzi przeto, e przez na-

cisk na króla zdoa przeama obojtno i zachci go

do dziea. Wiedzia zapewne, e król w kwestyi cze-

skiej ulega rozmaitym zym wpywom i doradom—wo-

góle, e w sprawach Kocioa dziaa zbyt samowolnie.

Co do Witolda, zdaje si nie mia wtpliwoci, e tene
z odpraw dan Czechom w 1423 r. zerwa z nimi raz

na zawsze, to te wyraa murado za zajcie si obron
Kocioa i wykorzenienie kacerstwa \ wzywajc gorco
do wyruszenia z ca potg przeciwko husytom 2. Na-

tomiast co do spoeczestwa polskiego mia pewne wt-
pliwoci, dlatego te pragn upomnieniami ojcowskiemi

tak do króla jak i do senatorów skierowanemi, odda-

li króla i królestwo od stycznoci z husytyzmem.

W tym bowiem czasie (1 kwietnia r. 1425), piszc do
króla i chwalc go za przeszo, za zbudowanie wielu

wity, za pomnoenie czci Kocioa, zachowanie praw
jego, dodawa znaczco: dzi spostrzegamy co wiele

rónego od twych dawnych obyczajów K Donosz nam,

e wszystko inny obrót wzio w tem królestwie. Zde-

ptane tam ustawy kocielne i wolno kocioa zgnie-

ciona, nie lkaj si naszych cenzur i powagi stolicy

apostolskiej, wyborom kocielnym i klasztornym ode-

brano wolno i dziej si wedug twych rozkazów,

rozdawaniem przez nas beneficyów pogardzaj i nie

1 L. Canc. II N. 131, p. 208 ob. C. ep. II, N. 159.

2 Theiner MP. II p. 32 Liber Canc. I, N. 20.

3 Raynald ad ann. 1427, N. 17.
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chc nas sucha z uszczerbkiem apostolskiej godno-
ci. Wszystko to pochodzi od zych doradców; odrzu
te rady i obal przez to krzywdzce o tobie wieci. Tak-

e arcybiskupa gnienieskiego wzywa Marcin V, by
si stara o usunicie zych doradców, przeciwko po-

wadze apostolskiej przy królu dziaajcych, a tak

samo pisa i do senatorów ^

Jeszcze w styczniu nastpnego roku, kiedy to wy-
sya ponownie Brand do Niemiec celem przygotowa-

nia wyprawy krzyowej, mia papie nadziej, e król

porzuci dotychczasow obojtno w sprawie "husyckiej.

Kaza nawet arcybiskupowi lwowskiemu ciga od
duchowiestwa zezwolone na wypraw husyck 20.000

z. 2, a do króla wystosowa pismo z wyraeniem rado-

ci, e pragnie, jak to z ust jego posów wiadomo, oso-

bicie stan na czele wyprawy 3. A jednak w pimie
tem by wyraony jakby brak nadziei we wspóudzia
króla; istotnie król nie jawi si na wyprawie, która,

jak wiadomo, skoczya si klsk wojsk krzyowych
pod Ustie. Z naciskiem, jakby chcia zaznaczy, e wie

o wpywie doradców, powstrzymujcych króla od wspó-
udziau w krucyacie z powodu braku korzyci mate-

ryalnych, podnosi Marcin V konieczno obrony wiary

»bo nic szlachetniejszego i przyjemniejszego Bogu uczy-

ni nie moesz, ani te adna sawa nad t ani wdzi-
czniejsz ani trwalsz by nie moe«. Marcin V musia
wród chrzecijaskich potg szuka za inn, na wy-

padek, gdyby Zygmunt dalej trwa upornie w swem
zwlekaniu i niedbalstwie, a co gorsza w zej woli prze-

ciwko papiestwu. Wszake to, jak ju wyej wspo-

* Raynald t. IX p. 57, Krupowicz Zbiór dypl. Nr. U, f. Nr.

10 pismo do senatorów.
» Theiner MP. II, Nr. 43.

' Raynald ad 1426, Nr. 15. Podobne breve do Witolda u Thei-

nera M. Pol. II Nr. 46.

12*
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mniano, Zygmunt wówczas wanie spowodowa na-

cisk zewszd na papiea celem zwoania soboru, cicc
w taki sposób zepchn ciar zaatwienia sprawy na
zgromadzenie, pokry wasn bezradno i uratowa
dla siebie koron czesk...

Niechcc dopuci do tej ewentualnoci papie
znowu podobnie jak w 1421 r. daje do poznania kró-

lowi Rzymskiemu, e jeeli nie podejmie na seryo

pracy, naówczas znajd si inni, którzy go zastpi.
Sposobno do tego upomnienia nastrczy papieowi
Zygmunt Korybut, uwaajcy si za postulowanego
króla Czech, zrazu do skrajny utrakwista, teraz pod
kltw zbliajcy si do szlachty, do katolików i pod
ich wpywem pragncy pogodzi Czechów z Kocio-
em. W tym celu uda si do króla Jagiey o pore-
dnictwo; ten atoli by nieubaganym, listów jego na-

wet przyjmowa nie chcia. Podobnie instancye u Wi-
tolda a nawet u samego króla Zygmunta i u ksit
niemieckich, na sejmie w Wiedniu zgromadzonych,

byy bezskuteczne. W kocu jednak udao mu si prze-

jedna dla swego zamiaru króla Polski i nieznani bli-

ej Polacy dorczyli Marcinowi V w padzierniku 1426

roku prob Korybuta o audyency dla husytów. Pa-

pie nie odmówi i wezwa Jagie i Witolda, aby przy-

jli na si porednictwo 2. Zygmunt dowiedziawszy si
o rokowaniach wszcztych przez papiea bez jego wie-

dzy, zwróci si z wyrzutami do papiea. Marcin V da
natychmiast odpraw wyjanieniem, e husyci prosili

o przedoenie sprawy swej samemu papieowi z wy-

ranem wykluczeniem króla Zygmunta, »albowiem

wzdrygali si na sam myl o wspóudziale twojem
a tylko dali wstawiennictwa Jagiey i Witolda,

a prócz nich nikogo wicej «'. Wyjanienie to otrzyma

1 C. Vit. Nr. 1218.

« L. Canc. I, Nr. 104.

» Raynald ad 1427 Nr. 10.
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Zygmunt ju po upadku powtórnym Korybuta a z nim
i polityki dcej do porozumienia si z Kury a za-

razem i po sromotnej rozsypce wojsk Rzeszy Niemie-

ckiej pod Tachowem, gdzie to kardyna Henryk An-
glik, widzc naocznie tchórzostwo wojsk pierzchaj-
cych na sam wie o zblieniu si Prokopa i jego ta-

borytów, zdar chorgiew pastwa niemieckiego i rzuci

j pod nogi ksitom Rzeszy.

Na wiadomo o tej klsce pisa papie do Zy-

gmunta jeszcze bardziej stanowczo: ^ »gdy za tw wie-

dz wezwaem ksit do ora przeciwko heretykom,

nie otrzymaem wojsk i opakiwaem z tego powodu
nieszczcie (klska pod Tachowem) «. Nastpnie zazna-

cza papie swe stanowisko wobec jawnej biernoci
i bezczynnoci króla, wyuszczajc, dlaczego wzywa
Jagie i Witoda do pojednania Czechów z kocioem
temi sowy: Czesi wykluczaj twe porednictwo a sto-

lica apostolska nikogo z powracajcych nie odtrca,

jeeli tylko bez sporu i roztrzsali speni jej rozkazy.

Z rokowa wszcztych mia papie a nadto do-

wodów, e husyci zawsze trwali w oporze i bdach
i e jest rzecz niemoliw doprowadzi ich do ule-

goci bez uycia ora. W padzierniku jeszcze tego

roku naoy tedy papie powszechn dziesicin na
wiat chrzecijaski na cele wojny husyckiej i rozesa
ordzia po caym wiecie, a jedn z pierwszych buli

poleci wysa do arcybiskupa gnienieskiego 2. Krótko

ale treciwie wyjania papie wiatu konieczno wy-

korzenienia t drog husytyzmu, depccego wszelkie

prawo, podkopujcego wadz duchown i wieck, ni-

weczcego religi, nieuznajcego maestwa i spycha-

jcego przez to spoeczestwo do poziomu zwierzcego

a wreszcie grob i mieczem zmuszajcego chrzecian

1 Theiner MP. II, N. 365.

» Hodie certis ex causis C. ep. II, N. 161.
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do przyjmowania swej sekty \,. Nieustraszony papie,

jakby potpiajc wszelkie zakusy co do zaatwienia

si z husytyzmem z pominiciem papieskiej powagi

i skadajc sam dziesicin uciwalon, mówi, e czyni

to dla zachcenia przykadem innych kocioa czon-

ków, gdy jest, acz niegodny, gow wojujcego Kocioa
na ziemi.

Z wiosn otrzyma król Zygmunt bawicy w Sie-

dmiogrodzie i noszcy si tutaj z planami lepszej obro-

ny Wgier od Turków, zakadania nowych twierdz

a nawet nowych dróg, energiczne wezwanie papieskie

do wystpienia ornego przeciwko husytom^, i to

wszystkimi sposobami moliwymi, »jeeli chce uj po-

dejrzenia«. Ten ostatni zwrot by nietylko naciskiem

do akcyi, ale nadto pouczeniem króla i nagan z po-

wodu nieufnoci ku papieowi. I rzecz dziwna, król,

który jak najbardziej obawia si interwencyi polskiej,

który w tym jeszcze roku czyni wyrzuty Jagielle z po-

wodu znoszenia si jego ze lzakami % e pragnie mu
odj lsk, który podejrzywa zawsze Jagie i Wi-

toda, jakoby mieli sprzyja Czechom i znosi si z ni-

mi ^ ten sam król Zygmunt tumaczy si przed papie-

em, e zwoka w walce z husytami pochodzi z powodu
wieej klski pod Gobcem zadanej mu od Turków
i uprasza Marcina V, aby wezwa króla Jagie do da-

nia pomocy przeciwko husytom, gdy dodaje »bez przy-

woania jego pomocy, obawiam si, e niczego dokona
nie zdoam« ^ Nie byy sowa jego odpowiedzi szczere-

mi. Tem szczersze pyny z ust Marcina V, który za-

chcajc wnet potem sdziwego Jagie do podjcia

1 Ibid. Nr. 160, p. 207.

2 C. ep. II, N. 162: si nodum suspicionis evadere anhelas.

» Palacky U. Beitr. I, N. 511.

* L. Canc. N. 115. p. 200 odpow. Witoda ze stycznia 1428 r.

» Ib. N. 163.
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wyprawy, narzeka na obojtno powszechn, z jak
wiat patrzy na blunicych Chrystusowi i dodawa:
któ zna Boe wyroki, moe wanie ciebie Bóg wy-
bra na obroc swego Kocioa ^ Najwybitniejszych

z episkopatu polskiego, arcybiskupa gnienieskiego
i biskupa krakowskiego wezwa papie osobnemi pi-

smami 2, aby wszystkich moliwych rodków i wpywu
swego uyh, aby tak Jagie jak i Witolda zapalili do
podjcia wojny w obronie wiary. Przedó im klski
Kocioa, te niezliczone poary i okruciestwa przez he-

retj^^ków speniane i e nie moe by wysza zasuga
nad t, która pynie z walki za wiar. Haso to posta-

nowi podj Jagieo i usprawiedliwiajc swoj do-

tychczasow bierno odradzaniem króla Zygmunta,
prosi papiea, »który jest mioci ludów, a postra-

chem ksit«, aby powtórnie wezwa króla Rzym-
skiego do wytrwaoci w walce i zaprosi take ksi-t innych na wypraw. Widocznie na dworze krakow-
skim wiedziano z dowiadczenia, e w sprawie husy-

ckiej Zygmunt jest draliwy i przypuszczano, e co-

fnie dane zaproszenie na wypraw. Nadto, jak z listów

niewtpliwie si okazuje, wiedziano e spraw husy-

ck, a mianowicie staraniem oddania jej pod rozstrzy-

gnicie soboru, wojuje Zygmunt przeciwko temu, któ-

rego nazywano postrachem ksit. Niestety nie wie-

dziano jeszcze o tem, e w tej chwili, kiedy Zygmunt
postanowi ponownie zaprosi Jagie, równoczenie
dojrza ju plan jego udaremnienia wyprawy i to przez

porónienie wanie tych, którzy wedug planów pa-

pieskich, mieli stan na jej czele.

Ju z treci penomocnictwa danego przez Zy-

gmunta Jagielle w jesieni tego roku* mona byo po-

» Ib. N. 164.

« Cod. ep. I, 1, N. 70 i Cod. ep. II, N. 165
3 Cod. ep. II. Nr. 168.

4 Ib. Nr. 170.
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wzi podejrzenie co do szczeroci zamiarów Zygmun-
towych. Ten bowiem, który dobrze wiedzia, e w ra-

dzie króla dano lska, jako ceny za ofiarowan
pomoc, który królowi, skoro tylko pocz si zbroi
na wypraw, czyni wyrzuty, e mu ojcowizn jego za-

mierza odebra, obecnie bez adnych zastrzee przy-

rzeka odstpi wszystkie zamki, miasta, jakie tylko na
heretykach zdobdzie S a które moe swobodnie roz-

da w zapat za od swemu rycerstwu. Zaiste ten,

który od dotychczasowej polityki tak zazdrosnej o wmie-
szanie si polskie tak olbrzymi skok przez sw bez-

warunkow plenipotency czyni, musia ju mie bro
w pogotowiu do sparaliowania planów papieskich

i polskich zamiarów, skoro tak prawie bez ogródek
wyraa si z ironi zdoln bystrzejsze umysy na dwo-
rze krakowskim pobudzi do zastanowienia si i do
ostronoci.

Przygotowania do wyprawy husyckiej zajy
w Polsce umysy ogóu w ten sposób, e pewno nie

zastanawiano si nad tem, co te niechtny zawsze tej

sprawie Zygmunt nowego przeciwko niej knuje. I pod-

czas gdy Jagieo, proszony przez ksit lskich, jak

przez Konrada Wrocawskiego, o pomoc przeciwko hu-

sytom, odpowiedzia, e sam osobicie podejmie prze-

ciwko nim wypraw, i list wypowiedni do Czech wy-

saa tymczasem Zygmunt rozpisywa wszdzie ordzia
i listy na zjazd z Witoldem w ucku odby si ma-

jcy. Oczywicie uczestnikiem mia by take i król

Polski, chocia, jak si Zygmunt wyraa, gdyby go

zabrako, natenczas obaj tylko z Witoldem zjazd od-

prawi.
Jeeli atoli w Krakowie nie wszyscy zdawali so-

bie spraw ze znaczenia majcego nastpi zjazdu, to

1 Ib. N. 170.

» Ib. N. 166, 167, cf. N. 172.
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W Rzymie z niema obaw ledzono ten nowy zamiar
Zygmunta, poniewa wiedziano, jak ywo przejmowa
si Witod myl króla Rzymskiego o zwoaniu nowego
soboru. Nie wtpiono, e Zygmunt zechce przeszka-

dza wyprawie polskiej, jak to dotd ze skutkiem czy-

ni. Postanowiono powtórnie z najwikszym naciskiem

tak Jagie jakote i Witoda zapali do wyprawy;
zadanie to poruczy Marcin V najenergiczniejszemu m-
owi w Polsce Zbigniewowi Olenickiemu ', a ze swego
ramienia wysa do Polski Adrzeja z Konstantynopola,

Greczyna, doktora teologii i kaznodziej dworu swego,

ma, w którego mowach brzmiay ju wiee tony hu-

manizmu, a który mia nakoni wadców europejskiego

Wschodu do wyprawy przeciwko wszelkim wrogom
owiaty. Bulla, któr wióz do Polski 2, przypominaa
bull niedawno przesan Jagielle i Witoldowi, by bo-

wiem w niej nacisk pooony na konieczno walki

przeciw wrogom wszelkiego porzdku spoecznego. Bóg
moe dla ciebie zachowa to zwycistwo, brzmiay so-

wa do Jagiey zwrócone, tylu bowiem wyruszao prze-

ciwko heretykom królów i ksit a wszystkich pobili,

ciebie skoro tylko ujrz, ulegn twej wadzy. Naj waniej-
szym ustpem bulli by atoli jej koniec: nagrody Ci innej

nie obiecuj jak tylko dozgonn m wdziczno a po
mojej mierci moich nastpców. Byy to sowa bardzo

wane, miay one uspokoi obawy Zygmunta, rozbroi

jego nieufno ku Polsce a dla króla Jagiey zawie-

ray przypomnienie, by nie dy do terytoryalnych

nabytków, na co zreszt kilkakrotnie ju przedtem

w pismach swych kad nacisk Marcin V. W drugiej

bulli tumaczy papie, dlaczego po naradzie z kar-

dynaami cay trud wojny z heretykami postanowi

» C. ep. II, N. 128.

> D. XI p. 378-9 mylnie pod 1429 r.



186 WADYSAW JAGIEO

poruczyc Jagielle i Witoldowi. Ksita Polski i Litwy
tak potg sw jak wielkoci kraju moni, sawni te
z dzie w sprawie pomnoenia i podwyszenia chrze-

cijastwa, daj rkojmi sprostania zadaniu, którego

król Rzymski, dla wielu innych spraw, któremi jest za-

jty, wykona nie moe. Uposay take Marcin V Ja-

gie w obszern wadz ukadania si z kacerzami

osobicie lub przez zastpców, obiecujc potwierdzi
ukady powag stolicy apostolskiej, byleby król czego

przeciwnego wierze nie zarzdzi. Uwolni te papie
króla od wszelkich umów, zobowiza, ukadów i przy-

mierza; chociaby byy stwierdzone przysig, niemaj
one teraz wagi przez wzgld na dobro Kocioa i do-

bro powszechne \

Dobrze rozwaone zarzdzenia papieskie sparali-

owa znowu Zygmunt, który ju przez szereg lat za-

wsze skutecznie umia zniweczy wypraw polsk, jak-

kolwiek pod wpywem Kuryi w Kezmarku sam si by
na ni zgodzi. Zygmunt nie darmo przez rok przeszo
bawi na wschodnich kracach wgierskiego pastwa,
bada tam bowiem i praktycznie poznawa stosunki

Wschodu. Od czasu, kiedy to za jego wpywem w r.

1420 Aleksander Modawski odrzuci on wasn a sio-

str Witolda, Rynga; kiedy to z tego powodu omal
do wojny nie przyszo pomidzy Witoldem a Modaw-
skim wasalem króla Jagiey, od czasu kiedy wzywa
krzyackich komturów i budowniczych do przesiedlenia

si nad ujcie Dunaju, Zygmunt, w poznawaniu spraw
wschodnich wielkie uczyni postpy. Obejmowa on je

od kraczyn terytoryów inflanckich a po ujcia Du-
naju i po Dardanele i dostrzeg, jak olbrzymi wszdzie
wpyw wywieray imiona Jagiey i Witolda, pierwsze
bardziej na poudniu, drugie na pónocy tych olbrzy-

1 Dugosz XI 375—377, mylnie pod r. 1429, bulla jest z 1

padz. 1428 jak i poprzednia.
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mich przestrzeni. Wszystkie sprawy wane Wschodu,
czy one si odbyway w hanzeatyckich miastach, lub

ukaday w Rydze, czy te nad nimi zastanawiano si
w Moskwie lub w Kostantynopolu, a wic wojny Eryka
z Hanz, Hanzy i Inflant z Pskowem i Nowogrodem,
pokoje zawierane w nastpstwie tych wojen, wyprawy
Moskwy na Tatarów, kwestya opieki nad modym Wa-
silim Wasilewiczem w Moskwie — kwestya unii w Kon-
stantynopolu poruszona, sprawa obrony od najazdów
tureckich, wszystko to odbijao si o Polsk i Litw
a w czci zawise byo od decyzyi Jagiey i Witolda.

Jakkolwiek wadcy ci wyrczali poniekd Zygmunta
w misyi cywilizacyjnej cicej na królu Rzymskim,
szerzc wszdzie, dokd tylko ich rami sigao, bogi
wpyw cywilizacyjny i wiar katolick, to jednakowo
Zygmunt, gdzie tylko móg, wpywowi temu przeciw-

dziaa. Wszak kiedy papie odda Witoldowi opiek
nad episkopatem inflanckim, Zygmunt zapomnia si
do tego stopnia, e papieowi w nieprzyzwoity sposób

czyni wymówki. Równoczenie nad Aleksandrem Mo-
dawskim uzyska nieco wpywu i wywoa znaczne ozi-

bienie stosunków wasala Polski z Witoldem.

Ponad to wszystko, wanie z poznania modaw-
skich stosunków wejrza Zygmunt w rónic, jaka tu-

taj wszdzie na Wschodzie panowaa pomidzy wyzna-

wcami schizmy a rozsypanymi pomidzy nimi nielicz-

nymi stosunkowo katolikami i atwo dla byo zrozu-

mie, e poszanowanie i wyszo przyznawano tutaj

katolicyzmowi nietylko dla jego moralnej siy, ale nadto

z powodu zgody i jednolitego postpowania pomidzy
Jagie a Witoldem. Zachwianie tej przez pó wieku

prawie wyrobionej i ugruntowanej zgody i równowagi

pomidzy obydwoma wadcami mogo spowodowa
rozam na caym Wschodzie, o co Zygmuntowi gównie
chodzio, bo chcia oddali Jagie od poruczonego mu
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przez Marcina V zadania i zama wpyw polski na
spraw czesk.

Zadanie byo trudnem, ile e zgoda ta miaa ju
swoje dzieje, a popierana bya przez tak potg, jak

Koció katolicki. Ale tutaj wanie pomocnemi byy
Zygmuntowi jego niezwyka zrczno przy gbokiem
wnikniciu w tak zawikane stosunki polsko - litew-

skie. Powszechnie znan i podziwian jest — nie bez

susznoci—u Zygmunta znajomo rónic, zachodzcych
pomidzy Jagie a Witoldem, Polsk a Litw; odkryte

w ostatnich dziesitkach lat róda archiwalne stwier-

dzaj dowodnie, e bya ona zdumiewajc. Nie to

tylko dojrza Zygmunt, e Witold zyska wpyw w Polsce

na wszystkie sprawy pastwowe, tak e adna waniej-
sza rzecz beze si nie odbywaa, i e o sw wadz
Jagieo by z tego powodu zazdrosny, nie to, e ró-

nice zachodziy pomidzy wadcami co do spraw ta-

kich jak lennictwo modawskie lub mazowieckie, jak

co do sprawy pruskiej, gdzie jednak wszdzie Witod
wol sw przywiód do skutku, chocia nie z zamiarem
ublienia Koronie, ale co nadto Zygmunt dojrza naj-

bardziej znamienn rónic zachodzc pomidzy kró-

lem a ksiciem, bo tkwic w samym kierunku ich po-

lityki. Jeeli w Polsce nie podobay si sferom rzdzcym
wyprawy Witolda na Psków lub Nowogród, i to olbrzy-

mie rozszerzanie granic i wpywu pastwa litewskiego

pod same mury Moskwy, to nie tylko z powodu czczej

i prónej zazdroci, wszake Jagieo wysya posiki, wo-

dzów swoich na te wyprawy, wszake broni interesów

ksicia, bo to byy jego wasne, ale jak trafnie dostrzeg

Zygmunt i niemyli si, dlatego, e by to kierunek wy-

tyczany Litwie z pominiciem ywotnych interesów pol-

skich. Tutaj usiowano wpyw dominujcy utrzyma
nad Zakonem niemieckim, aby siy pchn do tej ak-

cyi husyckiej, której nie móg podoa król Rzymski,

a do której zachca papie, a wic zwrócono si ku
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Zachodowi — Witod przeciwnie wszelkimi sposoby par
swoje i Polski siy na wschód i oddala si od Zakonu za-

równo jak od husytów, rozpraszajc tern siy pastw zje-

dnoczonych. Co bardziej, wszelki objaw polityki pol-

skiej, chociaby w obronie interesów wspólnych polsko-

litewskich podjty, ale mogcy jak wojn wywoa
z Zakonem pocz Witod wprost zdusza i niweczy,
tak dalece, e posun si nawet do narzucania gro-

bami swej woli, e tu tylko wspomnimy kwesty od-

stpienia Zakonowi myna Lubicza, co wywoao
w Polsce gbokie niezadowolenie. O tem wszystkiem
Zygmunt, przez Zakon informowany, móg dokadnie
wiedzie i dorozumie si, e nie osobiste motywy, ale

wprost rónice interesów dwóch poów uni zczonego
pastwa, czyli raczej dwóch pastw a trzech ludów
wchodz tutaj w gr. Nietajnem mu byo, e i w spra-

wie husyckiej Witod wprost jakby zniecierpliwienie

okazywa i zazdro, lubo despotyczny tenm ju dla

samych zasad goszonych przez husytów przeciwko
wadzy w gbi duszy ich nienawidzi. Mona byo po-

sdza ksicia, e wprost obawia si, by Polska zbyt

wielkiej przewagi nad Litw nie uzyskaa, gdyby si
jej udao dokona zadania, które król Rzymski nada-

remnie rozwiza usiowa. Zapewne, e te wszystkie

rónice tkwiy jakby w zarodku i mimo swej wagi nie

wystarczay do zerwania pomidzy krajami, których

stosunek opiera si na traktacie unii zawartej w Ho-
rodle, ale wanie w tym traktacie znajdowa si je-

den ustp zachcajcy do dziaania ku jego obaleniu.

By nim ustp mówicy nie o wspórzdnoci pastw
ale o podrzdnoci Litwy wzgldem Polski, do której

Litwa zostaa tym aktem wcielon.

atwo zrozumie, e pastwo, które byo poga-
skiem i poganina wadc miao na czele, nie mogo
wej w stosunek bezwzgldnej równorzdnoci z pa-
stwem o wysoko rozwinitej cywilizacyi chrzecijan-
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skiej i e nawet gdy si dziki zwizkowi rycho w po-

stpie cywilizacyjnym podnioso, zawsze jeszcze i w cza-

sie unii iorodelskiej najpotniejsz prowincy (tj.

mud) majc pogask, w interesie wzrostu samego
chrzecijastwa musiao by podporzdkowanem Ko-
ronie. Taka unia dawaa Europie gwarancy, jakiej si
Zachód domaga, e Litwa nie odpadnie od zwizku
z chrystyanizmem. Atoli wskutek silnego poparcia spraw
litewskich przez Polsk i energicznych rzdów szcz-
liwego i roztropnego wadcy Witolda, niszo ta nie-

tylko e w niczem Litwie odczu si nie dawaa, ale

raczej jej wycznie na korzy wychodzia, tak dalece,

e wielki ksi na wszystkie sprawy Polski decydu-

jcy zdawa si wpyw wywiera a nadto Polacy ze

swych wasnych spraw ustawicznie ponosili ofiary je-

dynie dla korzyci spraw czysto litewskich. Wskutek tych

ustpstw dla Litwy, nietylko e faktyczny stosunek jej

do Korony nie odpowiada owemu »wcieleniu«, o któ-

rem prawiy dokumenty, ale nadto wielki ksi
w kilku wanych kwestyach wyamywa si z pod za-

strzeonej dokumentami zawisoci, jak np. gdy dy
do odrbnej hierarchii kocioa litewskiego, niezawi-

sej od metropolii gnienieskiej i lwowskiej.

Król Zygmunt jasno widzia, e gdyby tylko jaki

zewntrzny znak jako zacht do akcyi okaza Wito-
dowi w stosownej chwili, naówczas Witod deniom
swym niejasnym i niezdeklarowanym mógby nada
form — mógby je urzeczywistni. Ju raz przed laty

dwudziestu kusi Zygmunt Witolda ofiarowaniem mu
korony w Kezmarku, naówczas jednak ksi odrzu-

ci projekt, a powróciwszy do Jagiey wszystko opo-

wiedzia królowi i jego radzie. Ale wówczas Witod
nie by prawowitym panem mudzi, ani, co najwa-
niejsza, panem caego Wschodu. Obecnie atoli, kiedy

wola jego szanowan bya w Polsce, a miarodajn dla ca-

ego Wschodowi — kiedy by waciwie królem Li-
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twy a tylko brakowao mu tytuu, pokusa — sdzi
trafnie Zygmunt — nie bdzie odepcinit.

Zachodziy wprawdzie pomidzy Zygmuntem a Wi-
toldem pewne rónice zapatrywa, a to ze wzgldu na
Zakon krzyacki, który Zygmunt tak w Prusiech ja-

kote i Inflantach zawsze jeszcze protegowa przeciwko

polsko-litewskim interesom. Witod odczu nawet brze-

mi tej protekcyi, widzc jak Zakon w Prusiech ociga
si z wykonaniem warunków pokoju melneskiego
i jak mistrz inflancki stawia mu przeszkody na póno-
cnym Wschodzie. Atoli i tutaj wskutek upadku wyroku
wrocawskiego, tak niekorzystnego dla Litwy, a bardziej

jeszcze wskutek podchlebstw okazywanych wielkiemu

ksiciu przez wysyanie do czstych poselstw, nawet
z najdalszego Zachodu, od króla Anglii, popierajcego za-

miar cesarski zwoania soboru, Witod móg zapomnie
atwo o rónicach, jak zreszt czsto zapomina i o tem,

e wielko sw i potg litewsk jedynie tylko zwiz-
kowi z katolick Polsk mia do zawdziczenia.

W dumie przeto ksicia bdzie mia król Rzym-
ski naturalnego sprzymierzeca na kongresie monar-

chów w ucku, przy spenieniu swych zamiarów. miao
mona powiedzie, e jeeli wiele Zygmunt przysposo-

bi, wiele opracowa celem wykonania planu porónie-

nia dwóch wadców a swych ssiadów, by tym sposo-

bem oddali ich od sprawy czeskiej, to naj waniejszem
przysposobieniem byo dokadne poznanie charakteru

ksicia Litwy, tak dokadne, jak dobrem i gruntownem
byo znawstwo charakteru Jagiey. Byy to, jak ©ba-

czymy, gówne warunki pomylnoci zamiarów Zy-

gmuntowych, które zdoa na zjedzie w ucku do sku-

tku przywie. Wpierw nim je poznamy, naley si je-

dnak przypatrze dziaalnoci Witolda na Wschodzie.
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Witodowe sprawy.

Mistrz inflancki dy do centralizacyi.—Arcybiskup Rygi i biskup
Dorpatu wobec tych de. — Bulla 1425 r. niweczca zamy-
sy Zakonu. — Biskup Dorpatu prosi o pomoc Witolda i Zy-
gmunta.—Zygmunt mianuje protektorów biskupstwa dorpackiego
i wzywa do walki z Rusi. — Zamiary Witolda na Wschodzie. —
Dziaalno przed wypraw Pskowsk. — Wyprawa na Psków. —
Wyprawa na Ru Zalesk i Naddnieprsk. — Traktaty z Twerem,
Riazaniem, Proskiem ksistwem. — Wyprawa na Nowogród
Wielki. — Król Zygmunt wzywa papiea do skasowania bulli da-

nej Witoldowi w sprawie ryskiej. — Zwrócenie si Witolda ku
wschodowi jako nowy objaw separatyzmu.

Po melneskim pokoju Witod majc sobie mud
ostatecznie przysdzon, zamieni rol dotychczasowego

wroga Zakonu na uprzejmego, a nawet uprzedzaj-
cego ssiada, ile e takowymi dowodami przyjaznych

stosunków pragn pozyska poparcie mistrza, a w szcze-

gólnoci landmistrza inflanckiego, w zamiarach swych
skierowanych na Psków i Nowogród. Tutaj bowiem
zawsze jeszcze wpyw jego paraliowany by przez mi-

strza inflanckiego, który wskutek swych stosunków

z Hanz i z rycerstwem caych Inflant, móg nawet
wspózawodniczy o wpyw na dwie mone Rzplte

z Witoldem.

Jak ju wiemy, wpyw litewski ze skutkiem pa-

raliowa landmistrz zawarciem 1417 roku dziesicio-

letniego przymierza z Pskowem, skierowanego prze-
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ciwko Litwie ^ a w cztery lata póniej zawarciem miru
z Nowogrodem Wielkim. Potny wpyw dotychczasowy
Litwy, jaki utrwali w tych stronach dugoletnimi rz-
dami Witod, z powodu owych traktatów sta si illu-

zorycznym. Stara si te Witod najpierw przeszko-

dzi zawarciu traktatów, potem skoni landmistrza do
cofnicia potwierdzenia, grozi oskareniem przed so-

borem, czyni srogie wymówki, sowem usiowa wszyst-

kimi sposobami wysun landmistrza z granic niewy-

godnej dla siebie neutralnoci, jednak bezskutecznie.

Witod w zrczny sposób uprasza, by modziey in-

flanckiej pragncej zdoby pas rycerski, pozwolono na
uczestnictwo w wyprawach — odmówiono. Podobnie
dziaa i na Pskowian, okazujc im nieask, w 1421 r.

kiedyto na uroczystem posuchaniu przyj Nowogro-
dzian i ich bogate dary, a odrzuci dary Pskowian, sprzy-

mierzeców inflanckiego mistrza. Podrónik Guillebert

de Lannoy by wiadkiem tego wypadku. Jeeli Zakon
inflancki wiedziony uczuciem zazdroci przeszkadza za-

miarom litewskim, to Witod dozna poparcia z tej strony,

od której otrzymywa nauki i przestrogi za sprzyjanie

husytyzmowi. Mówimy o biskupie dorpackim Teodo-

ryku Rossel, teraz sdziwym mu, który zawsze w du-

szy sprzyja zamiarom Witodowym, o ile one myl
rozszerzenia katolicyzmu na wschodzie w sobie zawie-

ray. On to odmówi wrcz Zakonowi udziau w przy-

mierzu z Pskowianami, jak znowu wraz ze swym me-

tropolit, arcybiskupem Rygi Janem Habundi, odmó-
wi posików na wojn z Polsk i Litw w 1422 r. Na-

tomiast sta biskup Dorpatu na stanowisku suwerena

i dawnych ukadów, na mocy których bracia mieczowi

* W preliminarzu swoim powouj si Pskowianie na Dy-

mitra w. ks. Moskwy, jakoby on zagrozi Witodowi, e jeeli na

Psków pocignie, natenczas Dymitr uderzy na Litw. Bunge V,

c. 259, 267. e przymierze skierowane byo przeciwko Jagielle

i Witodowi, mówi sam landmistrz. Ib. c. 278.

Wa-Iysaw Jagie«o. T. II. 13



194 WADYSAW JAGIEO

uznali si wasalami biskupów i na podstawie tego tra-

ktatu da kilkakrotnie od landmistrza wojennych po-

sików przeciwko wschodnim swym ssiadom. Witodowi
za, na prob wzicia udziau w wojnie pskowskiej, od-

powiada Róssel przyrzeczeniem poparcia wyprawy.
Takie stanowisko sdziwego biskupa byo owym

hamulcem, który ostatecznie powstrzyma zapdy mi-

strza do szkodzenia Witodowi. Podobnie i arcybiskup

rj^ski hamowa sprzeczne z duchem i powoaniem Za-

konu denia. Zakon bowiem, jak wiemy, nie zapomi-

na o bulli Bonifacego IX, dozwalajcej, aby biskupami

i kanonikami byli tylko czonkowie niemieckiego Za-

konu. Arcybiskup jednak Jan Habundi (1418 — 1424)

podniós opozycy przeciwko temu kierunkowi i nie-

tylko, e odmówi przyjcia sukni krzyackiej, ale nie

chcia dopuci wizytacyi kapituy przez Zakon, a w ko-
cu uzyska od Marcina V w 1423 r. suspensy bulli

Bonifacego. Kapitua tedy ryska miaa powróci do

pierwotnej reguy w. Augustyna. Nastpca Habun-
diego w metropolii, dziekan kapituy Henning Schar-

fenberg, którego wybraniu sprzyja król Jagieo, za-

równo jak i Witod S wstpi w lady swego poprze-

dnika, ale stanowisko jego byo trudniejsze. Mia on

bowiem przeciwko sobie dwóch monych, nietylko mi-

strza Zakonu, ale i króla Zygmunta, którzy obaj usi-

owali wprowadzi na metropoli biskupa kurlandzkiego

Gotschalka. Zygmunt nakazywa praatom, by popie-

rali zamiary Zakonu, a nawet grozi nieask, i w ogól-

noci wystpowa w zwierzchniczym charakterze len-

nodawcy, polecajc zoenie sobie lennej przysigi. Roz-

kaz nadszed jeszcze przed wyborem Henninga. Wte-

dyto Rossel przesa usprawiedliwienie, e z powodu
wieku i niebezpieczestw grocych episkopatowi w cza-

sie oprónienia stolicy metropolitalnej, jak wreszcie

^ LUB. VII, N. 151.
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Z powodu grób ssiadów wschodnich, od których usta-

wicznie musi broni dyecezyi, nie moe osobicie przy-

by, by dan zoy przysig i regaha otrzyma.
Doda te naley, e Witod w najywszy sposób po-

par prob biskupa u Zygmunta. Król ten nosi si
nawet z projektem niedopuszczenia Henninga do me-
tropolii, oczywicie w celu wywarcia nacisku na nowo
obranego arcybiskupa i jego kapitu, by szli na rk
landmistrzowi. Jako na intronizacyi w Ronneburgu
kapitua zarczaa dostojnikom Zakonu, e wspiera
ich bdzie przeciwko wszystkim wrogom, poganom za-

równo jak i chrzecijanom. Oczywicie nie tajnem byo,
e ci chrzecijanie, o których Zakon myla (byo to

w czerwcu 1425 r.), byli to Litwini, których ksi za-

myla wojn wie z Pskowem, sprzymierzecem Za-

konu. Zygmunt by z motywów politycznych ordowni-
kiem Zakonu, nawet przeciwko episkopatowi, by mie
w nim or przeciwko Polsce i Litwie. Mówimy prze-

ciwko episkopatowi, a przeto naley wspomnie jesz-

cze o biskupie ozylijskim, gdy wanie stosunek Za-

konu do tamtejszego biskupa rzuca wiato na chara-

kter de Zakonu. Marcin V nada biskupstwo ozylij-

skie 1423 r. swemu spowiednikowi Chrystyanowi Ku-

bantowi, przeorowi klasztoru Premonstratensów pod
Wrocawiem i komendaryuszowi klasztoru w. Aleksego

w Rzymie; biskup bowiem poprzedni Kasper zmar
by w Rzymie i prowizya przypada papieowi. Kapi-

tua nie wiedzc o nominacyi, wybraa biskupem Jana

Schuttego, kanonika, a mistrz obieca mu jak najyw-
sze poparcie i wysa zaraz zaogi do zamków bisku-

pich. AtoU Ryga i Dorpat stany po stronie Kubanta,

a metropolita Scharfenberg owiadczy, i gdyby go

nawet za to mier spotka miaa, dopomoe Kuban-
towi do objcia stolicy. Podobnie wyraa si i biskup

Dorpatu, a liczono przytem na poparcie króla du-
13*
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skiego Eryka i Jagiey \ bdcyci protektorami in-

flanckici biskupstw. Owiadczy te i Kubant, e gdyby
zej mia nawet do kija ebraczego, 'nie odstpi od

swego Kocioa.
Prokurator Zakonu podaje rozmaite plany niedo-

puszczenia mimo to wszystko Kubanta do jego stolicy.

Liczy on najpierw na to, e Kubant nie opuci Rzymu
i w tym celu doradza wysa posów z Ozylii z da-
niem, by biskup osobicie obj rzdy. Nadzieje zawio-

dy, Kubant bowiem owiadczy si z gotowoci oso-

bistej rezydencyi. Prokurator doradza podburzy lud

przeciwko biskupowi do otwartego powstania dajc
zapewnienie, e gdyby pomidzy ludem a biskupem

zaszy niesnaski. Zakon nie stanie po stronie tego osta-

tniego. Wiedzia Kubant, na jakie napotka trudnoci,

mimo to 1425 r. zjawia si w Ozylii. Zakon móg si po-

cieszy na chwil, e dawny jego prokurator Tiergart

obj równoczenie biskupstwo kuroskie, ale wanie
Tiergart zda spraw mistrzowi z oporu i buntu, jaki

napotka w dyecezyi i kapitule, z uwag, e niema in-

nego rodka zapobieenia tym objawom, jak tylko

przez obsadzenie inflanckich biskupstw i kapitu Pru-

sakami.

da te przedewszystkiem landmistrz od bisku-

pów i praatów zawarcia cisego z Zakonem sojuszu.

Na zjedzie w Walk 1426 r. odbytym, zamiast utwier-

dzi pieczciami zwizek wzajemny, uznali go praaci

za zbyteczny i przedoyli mistrzowi szereg skarg i za-

ale. Sam arcybiskup skary si na usiowania Za-

konu uniewanienia jego nominacyi, podczas gdy Ku-
bant oskary marszaka Zakonu o faszywe informa-

cye dane królowi Zygmuntowi, jakoby biskupi oylij-

scy tylko z grona osób Zakonu niemieckiego wybie-

rani byli. Inny praat, kanonik ryski Brincke, oskara
tego marszaka o grob pozbawienia go ycia.

1 LUB. VII, N. 85.
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Nie ustawa te arcybiskup z kapitu pracowa
w sprawie uchylenia zamiarów Zakonu co do narzuce-

nia im habitu zakonnego. Na skutek tych stara otrzy-

mano bull z 12 maja 1425 r., mogc w zupenoci
podkopa denia Zakonu do zapanowania nad Ko-

cioem w Inflantach. Papie umocowa nadto arcybi-

skupa z Arles i biskupów z Westeras i z Dorpatu, by
wykonali dawniejszy wyrok kardynaa Franciszka, uwal-

niajcy miasto Ryg od przysigi zoonej mistrzowi,

a nakazujcy zoy j arcybiskupowi K Panowanie
Zakonu w stolicy Inflant byo zagroone. Uzyskano te
w kwestyi habitowej rozszerzenie dawnego prawa; nie

tylko nowo wybierani kanonicy mieli przyjmowa su-

knie augustyaskie, ale take i arcybiskup i kanonicy,

którzy przyjli regu niemieckiego Zakonu, mieli po-

wróci do dawnej reguy. Wydajc to rozporzdzenie

chcia Marcin V zapewni i jego wykonanie, dlatego

te wyda mandat Witoldowi, by wspiera arcybiskupa

i kapitu w odzyskaniu ich praw i swobód, jakote
i w obronie od niewiernych i od nieprzyjació \

Jak przeto z powyszego wypywa, charakter za-

miarów Zakonu by wrcz wrogi Kocioowi, a mimo
to król Zygmunt nie waha si popiera mistrza

przeciwko episkopatowi. Walki te jednak wewntrzne
w Inflantach od samego zacztku wpyway ujemnie

nie tylko na spraw Kocioa w kraju, ale te i na sto-

sunki episkopatu ze wschodem; tak bowiem Pskowia-

nie, jakote i Nowogrodzianie korzystajc z tych nie-

pokojów, najedali na kraje biskupa dorpackiego. Ju
w 1424 r. czujni Krzyacy wiedz o zamiarach Witolda

podjcia wyprawy wspólnie z biskupem dorpackim na

napastliwych ssiadów \ Biskup Rossel nawet oskara

1 Ib. 280.

' Breve ap. z 30 grudnia 1426: cui super hoc scripsisse me-

minimus.
» Cod. Vit. N. 1153.
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landmistrza w Malborgu z powodu niechci w udzie-

leniu mu pomocy. Marszaek Zakonu i najwybitniejszy

z dyplomatów pruskich komtur Ludwik Lansee, zapytany

przez mistrza o rad, czyby nie naleao udzieli pomocy,

poufnie doradzi odmówi jej. Biskup dorpacki i kapi-

tua, pisa on S odwrócili si od Zakonu i nie chc do-

pomódz Zakonowi w jego potrzebach, a co gorsza po-

szukali sobie obcego protektora i gdymy mir zawarli

z Pskowem i Nowogrodem, oni odmówili i z nami

rka w rk. Idzie ju zreszt ku jesieni, nastan soty,

chocia przeto wpadn Pskowianie do dyecezyi, nie-

dugo tam zabawi. Z tych powodów odradza Lansee

udzielenia pomocy, chyba, dodawa, gdyby biskup dor-

packi zaprzesta szuka i puka do swego protektora.

Zwiksza si tedy ucisk poddanych dorpackich od ich

wschodnich ssiadów i ju w grudniu t. r. wysya bi-

skup znakomite poselstwo z najpotniejszych lenni-

ków zoone, Engelberta Tyzenhausena i Dietricha von

der Rop, do Jagiey i Witolda, nastpnie do króla

rzymskiego i do papiea, ze skarg z powodu odmowy
pomocy przeciwko Pskowionom \ Wtedy to i Witold

popierajc w innej sprawie biskupa, uprasza króla

rzymskiego najpierw o potwierdzenie przywilejów dye-

cezyi dorpackiej, powtóre o uwolnienie biskupa od oso-

bistego skadania lennej przysigi, ile e jest on ju
sdziwym i ustawicznie zagroonym przez Pskowian,

niepokojcych jego poddanych domy i kocioy ^

Król Zygmunt jakkolwiek dotd popiera Zakon

przeciwko episkopatowi inflanckiemu, teraz zmienia po-

lityk i spenia wszystkie yczenia biskupa i protekto-

rów tego. Przyj najpierw przysig biskupi lenni-

cz, zoon przez tego zastpców i nada regalia.

1 LUB. VII, N. 177.

« Ib. N. 222.

' L. Canc. I, N. 57.
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Nastpnie mianowa królów Danii, Polski i kilku ksi-

t konserwatorami biskupstwa, czyli protektorami,

przj^czem zapytywa si posów, czy tam kiedy nie

obrano Witolda tutorem. Posowie odpowiedzieli, e
o wyborze takim nie mylano \ a Zygmunt jakby spe-

niajc yczenie posów, nie umieci imienia potnego
ksicia na licie tutorów, jakkolwiek umieci by króla

Jagie. Wreszcie potwierdzi Zygmunt przywileje bi-

skupstwa, nadajc prawo wzywania lenników biskup-

stwa do obrony i do podbijania ssiednich krajów schi-

zmatyckich \

Pozornie tedy król Zygmunt nietylko speni y-
czenie biskupów, ale nadto przybiera niejako posta
wielkich poprzedników królów rzymskich, prawdziwych
protektorów katolicyzmu, wskazujc cele jego obrony.

Istotne za zamiary Zygmunta dalekimi byy od tych

celów. Wiedzc o ambitnych zamiarach Witodowych
co do wypraw wschodnich i pragnc ksicia nimi

zaprztn w taki sposób, by go jak najbardziej odda-

li od Polski przez stworzenie odrbnych pól dziaa-

nia, innych zada i celów, uatwia je przywilejami,

w których jakby z rozmysu nie wspomnia nawet imie-

nia Witolda. Popychajc ksicia do akcyi w obronie

dorpackiego biskupstwa, nie zaniedba równoczenie
budzi zazdroci mistrza inflanckiego, aby w razie po-

trzeby mie w landmistrzu taki sam bicz na Litw,

jaki na Polsk mia w wielkim mistrzu Zakonu, Russ-

dorfie.

W Malborgu zrozumiano intencye Zygmunta i za-

zdrosny o protektorat Witolda landmistrz, otrzymuje

stamtd instrukcye, by uda jakoby nawet nie wiedzia

o wysaniu poselstwa biskupa dorpackiego zagranic,

i by zgosi si do biskupa z ochot zawarcia sojuszu

1 C. Vit. N. 1192.

« LUB. VII, N. 244-246.
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odpornego, a nawet by zaprosi w tym celu na zjazd

posów arcybiskupa Henninga \

Witod natychmiast postanowi skorzysta z owyci
dobrodziejstw, jakimi Zygmunt obsypa dorpacki Ko-
ció, niemniej jak i ze zmiany usposobienia Zakonu,
i w pocztkach 1425 r. wysya do mistrza prob o po-

siki na wypraw sw na Ru. Wysano z Malborga
dwóch komturów Bagi i Ragnety do Wilna z odmo-
wn odpowiedzi, a równoczenie wezwano inflanckiego

mistrza, by si dowiedzia, jakie ma zamiary ksi przy

ukadanej wyprawie \ W maju ju wiedziano w Malbor-

gu, e ksi zaniecha wyprawy na Psków ', co nie byo
korzystnem w szczególnoci dla inflanckich poddanych.

Ju w jesieni tego roku pokrzywdzeni kupcy inflanccy,

pragnc wspótowarzyszów uwolni z wizów nowo-
grodzkich, radz si, czyby nie byo z korzyci przez

biskupa Dorpatu wnie instancye do Witolda i wzdy-

chaj do tego, by w Inflantach wszdzie wzbroniono

handlu z Nowogrodem K Drobne te krzywdy podda-

nych najmniej obchodziy mistrza inflanckiego, ciesz-

cego si z udaremnienia zamiarów Witodowych. Wszak-

e wanie tego roku, jak ju wspomniano, biskup

Olaus z Westeras na podstawie bulli Marcina V wy-

da listy egzekucyjne do króla Zygmunta, Eryka i Ja-

giey, do miast Wrocawia i Krakowa, w sprawie od-

dania miasta Rygi z pod wadzy Zakonu pod panowa-

nie arcybiskupa, z dalszem wezwaniem, e gdyby Za-

kon trwa w oporze, aby podówczas Witod z si
zbrojn wystpi przeciwko krnbrnym i zmusi ich do

posuszestwa ^ W padzierniku tego roku opowia-

dano ju w koach Zakonu, e praaci inflanccy wysali

1 LUB. VII, N. 234.

2 C. Vit. N. 1191, list z 7 kwietnia 1425 r.

» LUB. VII, N. 289.

* Ib. N. 348, 349.

5 Ib. VII, N. 304.
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W tej sprawie poselstwo do Witoda ^. A gdy próba
mistrza inflanckiego zawarcia zwizku z praatami
na zjedzie w Walk w styczniu 1426 r. nie powioda
si, gdy, jak wiemy, mia to by zwizek przeciwko

wszystkim ssiadom »chrzecijanom«, naówczas land-

mistrz dajc wyraz gbokiego niezadowolenia, pisa
do Malborga, e chtnie chciaby by cisn praatom
w oczy wyrzut z powodu ich dawnego z Witodem
zwizku, atoli z porady starszyzny da pokój, aby nie

budzi czujnoci przeciwników \

Wyprawa Pskowska dopiero w nastpnym 1426 r.

przj^sza do skutku w porze dobrze dobranej przez

Witoda, koczyo si ju bowiem przymierze landmi-

strza z Pskowianami. Ten atoli, pomimo e o zamiarze

Witoda by poinformowany, nietylko e rokowa z po-

sami Pskowian, ale wysa swoich posów do Pskowa
w sprawach dalszego przymierza. Starali si te Psko-

wianie o pewne dogodnoci ze strony dotychczasowych

sprzymierzeców w zbliajcej si wojnie z Witodem.
Czuwa ksie nad temi znoszeniami si ssiadów,

a chcc przeszkodzi jakim niewygodnym dla swych
zamiarów ukadom, rozpisa przed sam wypraw listy

z zaproszeniem do wspóudziau w wyprawie, a wnet

potem da pozna landmistrzowi, e wie o stosunkach

jego z wrogami i zada w tej mierze wyjanie, przy-

pominajc, e z Zakonem w staem pozostawa przy-

mierzu. Landmistrz stanowczo zaprzeczy, jakoby mia
stara si o przeduenie przymierza swego z Psko-

wem, tumaczy si ogólnikowo, e rokowano tylko

o pewne odszkodowania, dodajc, e byoby mu bardzo

przykro, gdyby posowie przekroczyli dane im instru-

kcye. Psko wianie, objania, starali si o przeduenie
przymierza, jak o to na ostatnim zjedzie w Waku pro-

1 Ib. N. 361.

« Ib. N. 416.
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sili, a przecie mistrz odmówi, a na udzia rycerstwa

w wyprawie litewskiej pozwoli nie moe, gdy przy-

mierze z Pskowem jeszcze si nie skoczyo \ Witod
nie rad, musia przyj to tumaczenie si landmistrza

i uzasadnia danie posików dawnym zwyczajem.

Udaem si do Was, pisa ksi, naladujc dawny
nasz zwyczaj; kiedy bowiem z Pskowem pozostawa-

em w przymierzu, moi cignli do Inflant na wyprawy,

które wasi poprzednicy przeciwko Pskowianom podej-

mowali, a jednake przymierze pomidzy Litw a Psko-

wem przez to nie byo zerwane. Ale skoro wam si nie

podoba pozwoli waszym na wspóudzia w mej tera-

niejszej wyprawie, to wolno wam tak rozporzdza,

jak si wam podoba ''*. Ostatnie sowa byy lekk na-

gan i osigny swój skutek. Widzimy to z korespon-

dencyi landmistrza z Malborgiem, w której zapewnia

mistrza, e na proby Pskowian wiadczenia im pe-

wnych ssiedzkich w czasie wojny grzecznoci, jak wol-

noci przechodu na terytorya inflanckie, odmówi sta-

nowczo ^

Niemniej przeto z zazdroci ledzono wypraw,
o której wiedziano, e powodem opónienia jej byy
pewne nieporozumienia pomidzy Witoldem a Jagie.
Wiedziano te, e król polski obieca dostarczy po-

mocy, tudzie, e Tatarzy w wielkiej liczbie podyli
w kierunku punktu zbornego, e w kocu wojsko cae

ma stan 20 lipca u Dwiny, gdzie przez dni kilka

czeka bdzie na przybycie reszty posików, a w dzie-

si dni póniej stanie pod Pskowem ^ Mia te i o tern

wiadomo landmistrz, e biskup dorpacki odby jaki

zjazd z Pskowianami i e teraz oczekuje powrotu swo-

ich posów ^.

1 C. Vit. N. 1235.

2 Ib. N. 1236.

3 Ib. N. 1239.

* Ib. N. 1231, cl 1233. ' LUB. VII, N. 480.
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Czy biskup dorpacki wysa by posiki, jak o tern

sobie opowiadano w miastaci ianzeatyckich, gdzie si
rozszerzya wieó o zdobyciu Pskowa przez Witoda
i przez biskupa, nie wiadomo, jak wogóle nie znamy
dat bliszyci, dotyczcyci tej wyprawy. Prawdopodo-
bnie nie miesza si biskup do wojny, lubo swoim wa-

salom nie broni udziau w wyprawie Witodowej. To
jednak pewna, e wielka wyprawa odbya si bez wi-
kszego krwi rozlewu. Trwaa ona dni dwadziecia i pi.
Oblegano dwa grody pskowskie Opoczk i Woroniec;

pierwszego grodu nie zdobyto, a gdy Witod by pod
Worocem, Pskowianie, którzy zreszt dzielny opór sta-

wili wszdzie, widzc przewag si litewskich, a odmow
pomocy ze strony Nowogrodzian, upokorzyli si, wy-

sali pod Woroniec swych posadników, uderzyli czo-

em przed Witoldem i otrzymali rozejm, zobowizujc
si zapaci tysic rubli tytuem okupu za wzitych
na wojnie jeców, których byo mnogo. Cz tyche
Witod za pork puci na wolno.

Zazdrosny landmistrz gosi wrcz ujemne sa-

wie Witodowej wiadomoci, e mianowicie mimo ol-

brzymiej wyprawy niczego ksi nie dokona i z ni-

czem powróci na Litw, tudzie e Pskowianie wi-
kszymi stali si przeladowcami chrzecijan anieli byli

przed wojn \ Prawd jest, e ksi adnego grodu nie

zdoby, ale te faktem jest, e Pskowianie uznali si za

pokonanych, e na wiosn 1427 r. przyobiecany haracz

wojenny zapacili i e dopiero po wypacie okupu za

jeców uzyskali pokój, który zawar z nimi Witod
dnia 30 marca t. r. I Bawio w tyme samym dniu

u Witoda poselstwo Nowogrodzian, ukady jednak to-

czono w takiej tajemnicy, e Krzyacy zgoa niczego

dowiedzie si nie mogli ^ Dorozumiewa si jednak

1 LUB. VII, N. 544.

2 C. Vit. N. 1270, Pon. Sobr. IV, p. 204-205.

8 C. Vit. N. 1269, LUB. VII, N. 581.
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wolno, e i ta Rzplta, chcc odwróci miecz Witoda,

uya w tym celu rokowa, które prawdopodobnie ro-

cznym rozejmem zakoczono, gdy dopiero po upywie
roku wyda jej w. ksi Litwy wojn.

Wojn t poprzedzi Witold wielk wypraw na

Ru Zalesk, odbyt w tyme 1427 roku, podczas gdy
mistrz inflancki, obawiajc si wojny ze strony Pskowa
i Nowogrodu \ a chcc zabezpieczy sobie pomoc, to-

czy ukady z Jagie i Witoldem o zjazd w Brasa-

wiu, który jednak nie przyszed do skutku \

Wypraw sw na Ru odby Witold latem. W obo-

zie, w dalekich za Miskiem stronach, odwiedzia ksi-

cia wielka ksina Moskwy, córka Witodowa Zofia,

której syna, wnuka swego, by opiekunem. Std te
przesa ksi Litwy przyjacielsk przestrog landmi-

strzowi, skoro mu doniós, e przez goca z Moskwy na-

desza od modego wielkiego ksicia Moskwy wiado-

mo o wniesionej skardze Pskowian z powodu zbudo-

wanego nad Narw zamku, przyczem Pskowianie owiad-

czyli ch zburzenia tego zamku. Witold przed córk
zasania Zakon, a landmistrza przestrzega, by si mia
na bacznoci *. O tem, e wielka ksina Zofia wraz

z synem i pastwem oddaa si w opiek Witoldowi,

nie pisa w. ksi, dowiedzia si o tem landmistrz

z Malborga, dokd Witold posa wiadomoci o losach

wyprawy \ »Wyruszyem do najdalszych mych krajów

ruskich, wicej anieh sto mil poza Smolesk na wschód

soca. Tam mi spotkali ksita Rjazascy, nastpnie

Perejasawscy, dalej Proscy, Nowosielscy kniaziowie

z dziemi, kniaziowie z Odojewa, a take kniaziowie

i ksina wdowa Worotyscy, poddajc si nam z swo-

imi krajami, zoyli hod wiernoci i posuszestwa,

1 LUB. VII, N. 544.

« Ib. N. 549.

» C. Vit. N. 1291.

* Ib. N. 1298.
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potwierdzajc go osobnymi zapisami. Kady z nich oso-

bno prosi nas o przyjcie, kady na granicy swego
kraju. W powrocie mielimy Moskw po prawej rce
o trzy dni drogi«.

Nie byy to jednak czcze przeciwaki i owszem
znane s traktaty z ówczesnej wyprawy ksicia, przy
pomocy których umocni Witod swój wpyw na wscho-

dzie, kadc tutaj normy, które dugie czasy po nim
trwa miay i na które si póniej czstokro powoy-
wano. Z tego to czasu pochodzi traktat przyjani Wi-

todowej z Borysem Aleksandrowiczem Twerskim,
z wielkim ksiciem Iwanem Teodorowiczem Rjazaó-

skim, ofiarowujcym swe suby Litwie, a tak samo
i z Iwanem Wodzimierzowiczem ksiciem Proskim.
Jest to rys znamienny caej tej wyprawy, e ci dwaj
ostatni kniaziowie, zapewne jak i inni dawniejsi len-

nicy Moskwy, których gramoty nie doszy do nas, po-

rczali pisemnie i pod przysig pomoc take i wnu-
kowi Witolda, ale tylko wtedy, kiedy wielki ks. Litwy

pozwoli i rozkae pój z pomoc, na wypadek jednak

nieprzyjani pomidzy Witoldem a Wasylem Wasile-

wiczem, maj da pomoc Witoldowi jako swemu ho-

spodarowi \ Witod osign tedy stanowcz przewag
nad Moskw, nawet w najbliszem ssiedztwie Moskwy.

Wszystkie te przewagi litewskiego bohatera zmie-

rzay do wytyczonego od dawna celu uzyskania zwierz-

chnictwa nad Nowogrodem. Do wyprawy na Wielki No-

wogród czyniono te wszelkie przygotowania i w kwie-

tniu 1428 r. z Wilna rozsyano na wszystkie strony za-

proszenia i heroldów ^ Szczególniej z Polski zapraszano

nie tylko waleczne rycerstwo, ale nadto znakomitszych

wodzów, jak Jakóba z Kobylan, Jakóba Przekor, który

si odznaczy w wojnach husyckich, Wincentego z Sza-

1 Akta archeogr. eks. z 1836 r., T. I, p. 17 i 18.

2 C. Vit. N. 1323.



206 WADYSAW JAGIEO

motu, któremu wedug wiadectwa Dugosza powierzy

Witod dowództwo nad caem wojskiem. Rzeczpospolita

stawiaa si iardo sv/oim nieprzyjacioom, nawet Ery-

liowi duskiemu, nawet Witodowi. Pierwszemu, w sty-

czniu przy rokowaniacli o pokój, stawiali Nowogro-
dzianie twarde warunki, a na zapytanie o powód od-

powiadali nie bez ironii, e wendyjskie miasta daj im

bodca i podburzaj Nowogród do wojny z Dani \

Mciwy król, bdcy w wojnie z Hanz, a zdru-

giej strony uwaajcy Nowogrodzian za »szumowiny
spoeczestwa «, zemci si na Hanzie w swój sposób,

potwierdzajc, e powodem napadu na kupców Nowo-
grodzkich w 1424 r. byy miasta hanzeatyckie. Niemcy
hanzeatyccy i wogóle nadbatyccy byliby na srogi od-

wet w Nowogrodzie naraeni, gdyby wnet potem nie

zjawi si by go w Nowogrodzie, Witod, przybywa-
jcy na przygotowany sobie miód nowogrodzki I Wi-

tod w sposób dowcipny przesa potnej Rzpltej

wypowiedzenie wojny, zapowiadajc, e nawiedzi ich

na w. Piotra i Pawa, na co Nowogrodzianie nie

mniej dowcipnie odpowiedzieli, e bd oczekiwali jego

przybycia, a tymczasem nasyc miodu na przyjcie *.

Spucili troch z hardego tonu, kiedy posyszeli, e
Witod do ukrytej w poród moczarowatych borów sto-

licy, nawet przez niedostpny bór czarny, toruje sobie

drog, i e ju oblega o kilkanacie mil odleg od sto-

licy Opoczk. Pod mury tej przez trzy tysice zaogi
bronionej twierdzy wysyaj Nowogrodzianie posów
i na klczkach bagaj zwycizc i »pana swego« o po-

kój, owiadczajc, e zgodz si na granic, jak sam
Witod wytyczy, a nadto zo dary znakomite. Witod
nie szczdzi wymówek i aja posom, w kocu je-

1 LUB. VII, N. 684.

2 Ib. N. 716.

» DL XI, 362. LUB. VII, p. 716.
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dnak skaniajc si ku probom »innej Rusi«, której

sporo byo pod jego cliorgwiami, podyktowa bardzo
umiarkowane warunki pokoju, gdy zada tylko

10,000 rubli haraczu wojennego, oprócz soboli, purpur
i drogich futer. W trzy dni tak srebro jak i drogo-

cenne przedmioty byy ju u nóg ksicia. Bya to osta-

tnia wielka lecz bez rozlewu krwi odbyta wyprawa
Witodowa. Zdawa z niej spraw do Malborga trefni,

którego wypoyczono Witoldowi i który te towarzy-

szy caej wyprawie \

Obaj mistrzowie wysali ksiciu wynurzenia ra-

doci z powodu szczliwie ukoczonej wyprawy, któr
si istotnie tene wyniós na najwyszy szczebel chway.
Ksi dzikowa, a landmistrzowi na wiadomo, e
tene jeszcze na zjedzie z arcybiskupem Rygi spraw
spornych nie zaatwi, owiadcza w odpowiedzi, e mio
mu bdzie, jeeli mistrz zaatwi wszystkie spory z me-

tropolit w sposób przyjacielski ^. Moe jeszcze nie wie-

dzia o gotujcej si w Inflantach burzy, a moe j
pragn zaegna. Doda naley, e ze wspóczuciem wy-

raa si ksi w licie do dostojnika Zakonu o klsce

króla Zygmunta, poniesionej pod Gobcem od Turka.

Inn nieli w Malborgu bya rado z powodu tych

pomylnoci litewskich u króla Zygmunta. Wspomnieli-

my, e yczeniem jego byo oddali ksicia od Polski

i jej króla, i e w tym celu przez nadanie arcybiskupowi

i biskupom inflanckim przywilejów rozmaitych, niejako

porednio uatwia Witoldowi drog do zwycistw na

Rusi, ale zarazem i gromadzi mu taki zasób interesów

politycznych i spoecznych w rozszerzonych olbrzymio

granicach litewskich, tyle zawici i zazdroci u ssia-

dów, tyle rónorodnych interesów odlegych i obcych

Polsce, e atwo ju mona byo jakim powodem, ja-

1 C. Vit. N. 1329. Pon. Sobr. IV, 205 (1 Psk. lat.), V, 94 (Nikon),

a C. Vit. N. 1331, cf. 1330.
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k zrczn intryg spowodowa rozam zjednoczonych

i uni t silnych braci. Jagielle lubo wspar wypraw,
wyprawa nie podobaa si., jak nie podoba si w Pol-

sce zamiar podbicia Nowogrodu. Z powodu niewyko-
nania pokoju melneskiego panowa tam gboki al
do Witolda, który znowu postawiony na stanowisku

superarbitra spraw polsko-pruskich, czu uraz do stron-

nictwa rzdzcego w Koronie, z powodu, e zabiegi jego

w upewnieniu pokoju, jak dotd byy bez skutku. Im
bardziej rosa sawa i znaczenie Witolda na wschodzie,

tem bardziej pogbia si rozdzia, który ze sprawy
osobistej atwo móg si zamieni w zasadniczy, ile e
po stronie ksicia stali gówni przeciwnicy unii, Zy-

gmunt i bdcy narzdziem jego Krzyacy. Zygmunt
naznaczy by zjazd w ucku na stycze nastpnego
roku w dzierawach litewskich, pod panowaniem bez-

poredniem Witodowem, gdzie mia ten rozam dugo
przygotowywany ostatecznie nastpi. A nic tak nie

maluje nieszczeroci Zygmunta, jak ywi do Witolda,

jak wanie sprawa owego protektorstwa danego Wi-

toldowi przez Marcina V, bullami z 1425 i 1426 r.

Oto bowiem w chwili, kiedy Zakon dopuci si
morderstwa na pole synodalnym do Rzymu wysanym
kanoniku Vulehavere, i kiedy z tego powodu grozia

ekskomunika dostojnikowi Zakonu i interdykt krajowi,

Zygmunt jakoby dopiero teraz si dowiedziawszy o tre-

ci buli papieskich, nie waha si w taki sposób napi-

sa do ojca witego z wezwaniem do cofnicia bul

owych \

»Wyj z podziwu nie mog, e w. Wasza z po-

wodu zej jakiej namowy w sprawie arcybiskupa Rygi
na pogard Zakonu niemieckiego dziaa tak dalece,

e praaci inflanccy porzuciwszy szaty zakonne zhar-

dzieli w pysze. Sdziem raczej, e w. Wasza zapo-

* LUB. 7, N. 763.



WITODOWE SPRAWY 209

biegajc zgorszeniu, jakie codziennie dzieje si pomi-
dzy arcybiskupem a kapitu z jednej — Zakonem in-

flanckim z drugiej strony, zarzdzi rodki zaradcze.

Tymczasem zamiast tego, wysano z kuryi bulle Witol-

dowi na to, aby tene móg arcybiskupa i kapituy po-

piera w ich oporze. Jeeliby w. Wasza zechciaa si
gbiej nad kwesty zastanowi, znalazaby niezawo-

dnie, e z powodu tego postanowienia jest naraon
godno nasza jako króla rzymskiego; koció bowiem
wspomniany jest feudum naszem«. W taki to sposób pro-

si Zygmunt gow Kocioa o kasacy mandatu danego
Witoldowi z kuryi, w chwili kiedy si do tego ostatnie-

go wybiera, aby mu ofiarowa królewsk koron. Oczy-

wicie prosi król o odrzucenie proby Ryan, pragn-
cych by poddanymi arcybiskupa, jakimi byli dawniej.

Zaiste byy to przykre chwile w pontyfikacie Marcina V,

a doda naley, e pod wpywem agitacyi wnosili po-

dobne instancye za Zakonem a przeciwko metropolicie

i Witoldowi tacy ksita, jakimi byli elektorowie Teo-

doryk arcyb. Koloski, Ludwik Palatyn Reski, Otto

Trewirski, wreszcie ksita Bawarscy ^ Cae koUe-

gium kardynalskie zasypywano podobnemi instancyami.

Jake trudnem byo stanowisko tego ma, który w gbi
duszy wiedzia, e chciwy panowania Zakon, aby uja-

rzmi Koció, chwyta si gwatu, a nawet morderstwa.

Zobaczymy w cigu dalszym, jakie stanowisko wobec
tych zamachów na Koció zaj Witold, kiedy da si
wplta w sieci Zygmunta. Oddajc si sprawom wscho-

dnim, nie baczy, jak bardzo odchyli si od kierunku

prac i zada w Koronie podejmowanych, w jak wiel-

kiej zalenoci stan od mistrza Zakonu, którego

sprawy wobec Jagiey zbyt gorliwie popiera musia,

aby sobie tem zapewni jego neutralno w polityce

wschodniej. A wród powodze ornych zapomnia

1 LUB. VII, N. 774-777.

W/adys/aw JagieJ/o. T. II. 14
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nawet o tem gdzie leao ich ródo, gdzie spoczywaa
jego sia.

Zastanawiajc si nad temi przewagami Litwy

Witodowej, nad jej olbrzymim wzrostem, naley je

uwaa za objaw nie tyle ambicyi wielkiego ksicia,

jakkolwiek i ona wchodzi tu w rachub, jak raczej za

objaw denia do samodzielnoci pastwowej. Dotych-

czas wszystkie wyprawy litewskie odbyway si za wie-

dz i zezwoleniem Jagiey, a jak wiadomo lubo ry-

cerstwo polskie i na te ostatnie wyprawy Witolda tum-
nie pospieszyo, lubo król interesowa si przebiegiem

wojny i dokadne z pola walki otrzymywa sprawo-

zdania, to jednak odradza wojny, któr tedy Witold

wbrew woli króla podj. W taki sposób zerwana zo-

staa niejako ta solidarno polsko-litewska, i wielki

ksi da dowód, e zamiary i plany jego nie zawisy
od zgody i przyzwolenia najwyszego zwierzchnika Li-

twy. Dotychczasowy idealny stosunek zosta zamcony
take i tem wystpieniem Witolda, tak e za jak sil-

niejsz podniet zew^ntrzn, mona si byo obawia
wyranych ju objawów separatyzmu u Witolda.



IX.

Burza koronacyjna.

Brak waciwego powodu do kongresu monarchów w ucku. —
Sprawa modawska i kwestya liusycka. — Jagieo odrzuca roz-

jemstwo Witoda. — Zarzewie walk przyszycti. — Ofiarowanie
korony Witodowi i Veto biskupa Olenickiego. — Bd Szafra-
ców. — Obraza ksicia staje si obraz Litwy. — Husyci i Zy-
gmunt. — Podeganie ich przeciwko Polsce i husyci polscy. —
Mowa Zygmunta w Preszburgu.— Traktat z husytami w Beheim-
stein. — Poselstwa Olenickiego do Witoda z odradzaniem koro-

nacyi. — Przedstawienia Jagiey, zjazd jedlneski i jego znacze-

nie. — Wysanie Olenickiego do Witoda. — Najazdy husyckie na
Polsk i Wgry. — Przedstawienia legata. — Ponowna praca nad
wypraw polsk przeciwko husytom. — Zygmunt usiuje przy-

spieszy koronacy. — Jego nowe zapewnienie dla Witoda. —
Przejcie listów u posa Zygmuntowego. — Refleksye Witoda. —
Stosunek do Rzymu i do Zakonu. ~ Witold ujmuje si za uciska-

nym episkopatem inflanckim. — Zjazd koronacyjny odoony. —
Zjazd w Wilnie i zgoda z Jagie. — mier Witoda. — Stan

Litwy w chwili mierci Witoda.

Podczas gdy Marcin V widzc coraz wiksze sze-

rzenie si husytyzmu na zewntrz, jego zgubne w sku-

tkach zwycistwa, zawieranie parcyalnych umów ksi-t ociennych z husytami, szuka ratunku w tem, aby
zapali do wyprawy Jagie i Witoda, dwóch monar-
chów, którzy, jak w kuryi mówiono, nie mieli sobie

w Germanii nawet równych, gdy bardzo rozlicznymi

rodkami zda do celu wykorzenienia kacerstwa, pod-

kopujcego Koció i spoeczestwo na drodze podboju,

14*
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gdy napróno nawoywa do obrony spoecznej i wi-

dzia, jak wszystkie jego zamiary napotykay na nieprze-

parte przeszkody, tymczasem król Zygmunt, jak ju
wspomniano, w kierunku wrcz przeciwnym skuteczn
rozwija dziaalno. Jeeli papie zasady wojujcego
Kocioa w praktyce rozwija, Zygmunt pocz praco-

wa znowu, jak widzimy, nad zblieniem i porozumie-

niem si z husytami, jeeli papie do zgody i wspó-
udziau ksit Germanii nakania, Zygmunt sia wród
nich niezgod, uniemoliwiajc jednolite dziaanie, je-

eli w kocu Marcin V na lito i miosierdzie Chry-

stusa zaklinajc, poleca poruczy Jagielle i Witoldowi

zadanie cice na Zygmuncie, ten postanowi zapo-

biedz upokorzeniu, jak mniema, grocemu powa-

dze rzymskiego króla i jak zobaczymy, dokona za-

miaru w ucku. Poniewa, jak widoczna, odgrywa si
tam na Woyniu epizod z dziejów europejskich, naley
nam bliej pozna tok wypadków i zwizek ich z wa-

niejszymi wypadkami na Zachodzie.

Dziwny zaiste by powód do tego zjazdu i on sam
wskazuje, jakie to zamiary ywi król Zygmunt, uda-

jc si na kongres do dalekiego ucka. Waciwie nie

byo adnej wybitnej rónicy pomidzy wadcami, aby

j zaatwia a na kongresie monarchów. Jedna bya
wybitna rónica, a mianowicie co do rodków walki

z husytyzmem; podczas gdy Jagieo ulega Rzymowi
i gotów by do walki ornej, tymczasem jak wiadomo,

Zygmunt zamierza wbrew papieowi przy pomocy so-

boru dokona dziea. Ale o tej rónicy, jak zobaczymy,

i w ogólnoci o wyprawie na kongresie nie byo po-

wanej mowy. Trzeba byo jednak powodu do zjazdu

i widzielimy, jak pomysowy Zygmunt obmyli ten

powód. Pomidzy Zakonem a Polsk istniay niezaa-

twione dotd spory graniczne co do wykonania wa-

runków melneskiego pokoju; do tego sporu nalea
i król Zygmunt, jako pan Nowej Marchii, ustpionej
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Zakonowi. Pragnc wic doj do porozumienia, pro-

ponowa zjazd w kocu 1427 r., a wic w czasie, kie-

dyto w Rzymie zapady postanowienia co do porucze-

nia wyprawy w rce Jagiey i Witoda. Ale nadmie-
nia wyranie Zygmunt przez poselstwo Witoldowi, e
ma nadto tak wane z nimi sprawy do zaatwienia, e
ich nawet pismu poruczyó nie moe \ W kocu, a byo
to w czerwcu 1428 r., kiedy ju w Rzymie postanowiono

wysa breve do arcybiskupa gnienieskiego i do króla

zarówno jak i do Witoda w sprawie wyprawy, wy-
sa Zygmunt Dra Mikoaja Ceselmeistra i Henryka Be-

rzewicza, którym Jagieo i Witold, bawicy podówczas
w Brzeciu litewskim, naznaczyli zjazd w ucku we
dwa tygodnie po Boem narodzeniu. Moebnem jest,

e ju w Brzeciu przedkadali posowie Zygmunta
ale z powodu Modawii.

Wtem nadchodz do Jagiey przestrogi Zygmun-
towe z powodu wojewody modawskiego Aleksandra,

e jeeli mu przeciwko temu wojewodzie nie uyczy
pomocy, natenczas nie pragnie wcale nawet zjecha si
z królem, a tylko odwiedzi samego Witoda. Co bar-

dziej senatorowie polscy otrzymuj monitorya od Zy-

gmunta z powodu wojewody modawskiego, przeciwko

któremu król Polski nie chce uyczy zastrzeonej

ukadem lubowelskim pomocy \

Jeeli atoli Jagieo postanowi spraw t wyusz-
czy w ucku, dokd te zaprosi kaza wojewod mo-
dawskiego, to dugo musia wyczekiwa na upragnion
chwil obrony wasala swego, Zygmunt bowiem caemu
licznemu zgromadzeniu ksit przez dwa tygodnie

pozwoli oczekiwa na swoje przybycie poza zapowie-

dziany termin. Król Jagieo wyjecha by nawet w Gro-

dzieskie, gdzie si zabawia owami, Witod jako go-

1 C. Vit. p. 908.

2 C. Vit. p. 909.
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spodarz oczekiwa z wnukiem swym Wasylem w. ks.

Moskwy, z dawnymi i wieymi wasalami, jak ksi-
tami Tweru, Eiazania, Odojewa, na przybycie Zygmunta,

który jednak cierpliwo t postanowi wynagrodzi
ksiciu... obietnic korony.

Ale zanim do tego daru Danaów przyszo, tym-

czasem odbyway si wspaniae uczty, na których Wi-

told bajeczny rozwin przepych i hojno. Za przy-

byciem rzymskiego króla przepych i uczty wzrosy
w potg, król Zygmunt popisywa si dowcipem, zje-

dnywajc sobie Litwinów i rzucajc wród wyznawców
schyzmy posiew nienawici do katolicyzmu, przyczem,

jak to wyranie podaj nam wspóczeni, rozdziela

hojnie dary pomidzy bojarów...

Odbyway si nadto konferencye i narady, od-

dzielne i wspólne, o granicach Nowej Marchii, w któ-

rej to sprawie proponowa Zygmunt, aby rozstrzygn
sdem pokojowym Witold, na co si jednak król Ja-

gieo nie zgodzi, i rokowano take w sprawie mo-
dawskiej. Zygmunt wprost nastawa na podzia Mo-
dawii, przewidzianej traktatem lubowelskim, dowodzc,
e wojewoda Aleksander, jak wiemy, niemia osobisto
Witoldowi, bo odtrci Eynga siostr w. ksicia od
swego boku, nie udzieli zastrzeonej dokumentami po-

mocy przeciwko Turkom. Przez dwa dni toczyy si
spory w tym przedmiocie, podczas których Jagieo
broni swego lennika, dowodzc, e Aleksander nie-

tylko speni obowizek, ale e nadto jego wojska wraz
z polskimi oddziaami nadaremnie dwa tygodnie nad
Dunajem czekay na Zygmunta, który na oznaczonym
terminie si nie jawi, ani nawet nie wytumaczy swego
omieszkania K Posowie modawscy, obecni na zjedzie,

mieli sposobno dowodnego przekonania si, jak gor-

liwie broni pan zwierzchny swego lennika a ich hor

spodara.

1 Ib. 910. D. XI, 367.
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Sprawa modawska bya przygrywk do jeszcze

ciszych pocisków przeciwko królowi w ucku wy-

mierzonych. Król Zygmunt, który ju przedtem zapo-

wiedzia, e postara si w sprawie husyckiej o zwoa-
nie soboru »dla nawrócenia Czechów i reformy Ko-

cioa« \ teraz na naradzie pocz wywodzi swe ale
do króla Jagiey, oskarajc go o popieranie wprost

husytów przeciwko sobie 2. Witold, który ju w spra-

wie modawskiej stawa po stronie Zygmunta, tutaj wy-

ranie zaznaczy odmienne swe stanowisko co do za-

mierzonej wspólnej przeciwko husytom wyprawy. Oto
zdarzyo si, zapewne nie z przypadku, e przyby do
ucka burgrabia bdziski Mikoaj Siestrzeniec, uy-
wany do poselstw rozmaitych przez stronnictwo hu-

syckie w Polsce, na którego czele sta, stojcy na o-
dzie Zygmunta, Spytek z Melsztyna. Przyby on z gro-b od husytów ^ wystosowan do króla, eby nie wcho-

dzi w lig z królem rzymskim, i e jeli zawrze przy-

mierze z Zygmuntem, oni natenczas napadn na Pol-

sk. Witold z oburzeniem przyj taki sposób presyi,

powsta i rzecze: zy to czowiek ten Siestrzeniec, a po-

selstwo jego jest niegodziwem! Z tak pomylnego dla

siebie obrotu nie zaniedba skorzysta król rzymski

i skarc si na pogwacenie wojennych traktatów z Pol-

sk zaw^artych, wrcza dokumenty traktatów Witol-

dowi, obierajc go na rozjemc sporu i dajc ode
wyroku w sprawie zarówno modawskiej jak husyckiej *.

Przedstawia bowiem, e husyci doznaj z Polski po-

mocy i zasików, e w Odrze zaog stoj polski hu-

syta Puchaa i Zygmunt Korybut, stanowicy niejako

cznik pomidzy husytami w Czechach a ich przyj a-

1 D. XI, 368.

3 C. Vit., p. 876.

3 C. Vit., p. 828.
* C. Vit., 876.
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ciómi w Polsce; sowem, e Polacy mu wicej szkodz
anieli pomagaj do zniszczenia husytyzmu. Jagieo
ani sysze nie chcia o jakim sdzie polubownym,
i stanowczo go odsuwa \ Witod by obraonym, po-

mawiajc brata, e mu nie dowierza. Zgodzi si tylko

na rozjemstwo Witolda w sprawie modawskiej, co do
husytów, których z Polski, mimo srogie nakazy i kary,

wspierao silne stronnictwo husyckie, przyrzek król

Jagieo odwoa Pucha z zamku Odry na Morawach
i zwróci zamek Zygmuntowi 2. O wyprawie na husy-

tów wród takich stosunków nie mogo by ani mowy,
pomimo e legat papieski Andrzej z Konstantynopola

imieniem papieskiem gorco do niej zachca. Król Zy-

gmunt, jak to wiedzieli Krzyacy, nie chcia da pe-
nomocnictwa do danego przez Rzym zniszczenia hu-

sytów przez obcych ^. Co bardziej, on, który tak zr-

cznie wysun spraw Modawsk i Marchii, aby po-

róni Jagie z Witoldem, który i przez spraw hu-

syck rzuca zarzewie niezgody i przyszych walk

wewntrznych pomidzy dwóch zgodnych dotd wad-
ców, potrafi poróni take narody uni zwizane
i to z najwiksz obraz katolicyzmu. Jak bowiem
mówi wiarogodny Dugosz, dowodzi on na zebranej

radzie koniecznoci zwoania soboru dla sprawy cze-

skiej i dla sprawy reformy Kocioa, a nie celem unii

Kocioa, która jest zbyteczn. »Grecy bowiem we Avierze

niczem si od rzymskiej wiary nie róni, z wyjtkiem
chyba, e kapani ich yj w zwizkach maeskich,
podczas gdy rzymscy w konkubinacie «. Takie wyraa-
nia si byy publicznem zgorszeniem, mówi nasz histo-

ryk. Rusini unosili si nad królem, który greckie wy-

1 C. Vit. 847, cf. 824.

2 Ib. p. 850, 860.

» C. Vit. N. 1410, z relacyi prokuratora Zakonu z 21 kwie-

tnia 1430.
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znanie nad rzymski Koció przenosi, uwielbiali go.

W senacie polskim poruszono jakby na prób istotnych

zamiarów Zygmuntowych kwesty przynalenoci Rusi,

zastrzeon do wzajemnego porozumienia monarchów,
Zygmunt zamkn oczy i nie odpowiada. Poruszano
wreszcie kwesty owych sekretnych spraw, dla których

zjazd zwoano. Zygmunt od dnia do dnia zwleka \

a wreszcie pewnego poranku dowiaduje si rada kró-

lewska, e król Jagieo nawiedzony bardzo wczenie
przez Zygmunta i Barbar da zezwolenie na korono-

wanie Witolda. Sam Witod wszed na rad koronnych
panów, aeby osob sw wpyn na ich zezwolenie.

Ale tutaj znalaz si nieubagany biskup krakowski,

Zbigniew Olenicki, który akt ten grzecznoci Zygmun-
towej ze stanowiska pastwowego oceniajc, przedsta-

wi go jako zamach na uni i wskazujc na zgubne sku-

tki odradza ksiciu koronacyi \ Mny biskup nie waha
si samemu Zygmuntowi, królowi NiemieC; i to w obe-

cnoci legata Andrzeja, wyrzuca ca jego akcy tutaj

w ucku przeciwko wierze. Kocioowi i ustrojowi Ko-

cioa ^ wymierzon. Zgodzi si te w zupenoci na-

ley z Dugoszem, e wród caej rady koronnej Zbi-

gniew by jedyny, który nietylko zrozumia, dokd
to zmierza król Zygmunt swymi projektami, ale nadto

mia odwag stanowczo si im sprzeciwi i to imieniem

Korony. Bo e koronacya Witolda w takiej chwili pod-

jta, kiedy napitrzyo si mnóstwo rónic pomidzy
Koron a Litw, pomidzy Jagie a Witoldem, ozna-

czaa w gruncie rzeczy wcale co odmiennego anieli

uczczenie gospodarza, o tem taki dugoletni kierownik

kancelaryi i polityki polskiej, doradca króla Jagiey,

przyjaciel kardynaa Brandy, jakim by Olenicki, a

1 Ib. p. 910.

2 Sam Zbigniew mówi tak o sobie C. ep. II, N. 204, p. 292.

» Contra statum ecclesiae ib. 1. c.
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nadto dobrze by przekonany. Zreszt rzuci on okiem
w gb duszy Witodowej ju dawniej, kiedy to poso-
wa w 1424 r. do ksicia wraz z Zbigniewem z Brzezia^

w sprawie kolligacyi z Brandenburczykiem, a bardziej

jeszcze w 1426 r., gdy wraz z Piotrem Szafracem, pod-

komorzym krakowskim i Domaratem, kasztelanem bie-

ckim, stara si uagodzi ksicia, który tak stanowczo

na korzy Zal^onu przemawia w sprawie myna Lu-

bicza. M, który nie zawaia si grozi bratu kró-

lowi, e odstpi Krzyakom Pogi, a papieowi gro-

zi wyborem »innego papiea «, taki m zdaniem Ole-

nickiego móg atwo z chwil koronacyi dokona ca-

kowitego rozdziau Litwy od Korony. Veto Olenickiego

byo tedy czynem pochodzcym z gbokiego znaw-

stwa charakterów, zamiarów rzymskiego króla i caej

ówczesnej sytuacyi, a doda potrzeba, e byo take
i obron unii i zasad w unii wyraonych. Z chwil
tego veto dziaalno rady koronnej w ucku bya
skoczon, to te opucia ona uck, a król nastpnego
zaraz dnia poszed w jej lady. Gospodarz zjazdu, am-

bitny Witod, by miertelnie uraony. Dugo przeze
tumione chci i objawy odrbnoci zyskay bodca,
pocz do niej zaraz dy przy pomocy Zygmunta
i Zakonu, który mia by porednikiem pomidzy am-

bitnym ksiciem a hojnym dawc koron, Zygmuntem.
Król Jagieo pozostajcy pod wpywem Szafra-

ców, stronnictwa kanclerskiego, które nieraz unoszc
si namitnoci wzywao do walki i przez to czsto

szo na rk wrogom, poszed za rad kanclerza i za-

raz po zjedzie wysa poselstwo do Zygmunta z prob
zaniechania koronacyi, z dodatkiem, e ona sprzeci-

wiaaby si postanowieniom horodelskiej unii i spowo-

dowaaby rozdzia Litwy od Polski, gdy na wypadek
mierci Witolda, mogliby Litwini, dumni ze swej ko-

rony, obra sobie króla, co byoby z krzywd króla

i jego potomstwa. Z tych to wzgldów powoujc
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si na zaprzysione w Lubowli i Kezmarku przymie-

rza, da, by Zygmunt zaniecha myli koronowania
Witoda. Zygmunt, który tymczasem w acucie roz-

dawa iojnie roczne remuneracye niektórym z magna-
tów koronnych, wyrazi zdziwienie \ e król, który sam
zezwala, teraz cofa dane sowo, odciga go od po-

wzitego zamiaru i proponowa celem porozumienia

si nowy zjazd na granicach pruskich, którego termin

z Witoldem oznaczy. Uwiadomi te natychmiast o wszy-

stkiem Witoda i mistrza Zakonu. Ten ostatni odtd
sta si powiernikiem wszystkich planów i pomysów
Zygmuntowych co do owej koronacyi, co prawda z krzy-

wd i zgub spraw swego Zakonu. Witod, jak gdyby
tylko oczekiwa tego faszywego kroku króla, w pi-

smach penych istotnie odczutego oburzenia i gniewu
pocz wyrzuca królowi, e mógby by z ca spraw
wprost do niego si uda, a nie do Zygmunta. Pisa
dalej, e wedug zawartych zwizków powinni wzaje-

mne nieporozumienia sami wspólnie zaatwia, i wyra-

ajc zdziwienie, e król, który tak bardzo mu sprzy-

ja, tak nierozwanie sobie postpi, owiadczy, e caa
ta legacya królewska do Zygmunta obraa go, ponia
jego rad i ca Litw ^ Oczywicie, e list ten wysto-

sowany by po naradzie z senatem litewskim, a tak

sprawa Witodowa staa si teraz spraw caej Litwy.

Podczas gdy Witod obrzuca Jagie wymówkami w li-

cznych listach, e mu nie ufa jako bratu, e przenosi

nade rad Szafraców, e pozwala z Polski wspiera
husytów na szkod króla Zygmunta, tymczasem Ja-

gieo odpowiada na wymówki obszernymi listami, ale

zarazem przygotowywa si na odparcie ciosu, ile e
z dziaania króla Zygmunta po powrocie na Wgrzech

1 C. Vit. N. 1342. Co do rozdawania zasików pieninych
zobacz Altmanna: Urkunden Kais. Sig. pod dat 1429. II, p. 80.

2 C. Vit. N. 1345 z 17 lutego.
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rozwinitego nie móg niczego dobrego dla siebie wró-

y. Ten bowiem swem postpowaniem w ucku dwóch
rozbudzi wrogów przeciwko Polsce.

Najpierw wasala wgierskiego, Dana Bessarab-

skiego wojewod, zachca do wojny z wasalem pol-

skim Aleksandrem, tak e pierwszy kilkakrotnie naje-

da Modawi, co za sob pocigao dawanie pomocy
Aleksandrowi. Wypadki staway si wobec tego, e Zy-

gmunt równoczenie zawiera rozejm kilkuletni z po-

gromc swoim Muradem, tak skomplikowanymi, e na-

wet Witold wysya w te odlege strony oddziay wojsk.

Kilia bowiem, któr w myl uckich postanowie mia
jednej z obu walczcych stron przysdzi, zostaa bro-

ni Dana odjt Aleksandrowi. Po stronie polskiej i li-

tewskiej widzimy zbrojenia si, wysyania wojsk, po-

sików, amunicyi do zamków, sowem ruchy jakoby

wojenne, ale bynajmniej nie zwrócone przeciwko hu-

sytom, lubo ci z pocztku ywi obaw, e istotnie prze-

ciwko nim przygotowuje Jagieo or.
Ale daleko groniejszy widok przedstawiay spra-

wy na Zachodzie. Zjazdem uckim wskaza Zygmunt
skrajnym stronnictwom husyckim, którym ju Jagieo
wysa by zeszego roku listy wypowiednie, e tylko

w nim jedynie mog mie nadziej, gdy Polska jest

w usugach Kuryi a Witold wprost grozi husytom. Ta-

boryci, którzy si obawiali jakiej ligi w ucku, ode-

tchnli swobodniej dowiedziawszy si o rezultatach

zjazdu, e mianowicie król Zygmunt pragnie przy po-

mocy soboru zaatwi spraw pojednania si z nimi.

Jako natychmiast po powrocie do Wgier pocz Zy-

gmunt porozumiewa si z przywódcami taborytów —
w pocztkach kwietnia w Preszburgu odby si zjazd,

na którym uczestniczyli doktorowie uniwersytetu wie-

deskiego i paryskiego a take wysacy miast. Pró-

bowaem wszelkich moliwych ustpstw, pisze Zygmunt
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do Witoda \ którego wtajemnicza w rokowania, aby
husytów przywie do zgody z Kocioem, a jednako-

wo to wszystko nie pomogo i rozjechalimy si z ni-

czem. Cic ci husyci zjecha si razem gdzie w Cze-

chach i stamtd dopiero da nam odpowied; mam na-

dziej, e uczyni z nami i krajami przylegymi pokój

i e poddadz si soborowi, który niebawem w Bazy-
lei bdzie zwoany. Co skoro si stanie, wszystko je-

szcze dobry wemie koniec. Wnet te taboryci wysali
starszyzn sw z odpowiedzi Zygmuntowi, e w za-

sadzie chc by uczestnikami przyszego soboru i e
na czas rokowa soborowych zawieszaj wojenne wy-
prawy.

Owo przyzwolenie husytów na zaatwienie ich -
da przez sobór byo waln wygran dla planów Zy-

gmunta co do usunicia Kuryi od wpywu decyduj-
cego na sprawy husyckie. Wyprawa polska zostaa uda-

remniona. Teraz o co innego chodzio ju Zygmuntowi.
Plan jego widoczny z propozycyi uczynionej tabory-

tom; da on ni mniej ni wicej, jak tylko, aby tabo-

ryci zwinli obozy, które mieli w miastach przez si
w Czechach i na Morawach zdobywanych, powtóre aby

zawarli rozejm obejmujcy wszystkich poddanych pa-
stwa rzymskiego i wgierskiego. Pozornie zdawaby
si mogo, e Zygmunt przestrzega tylko interesu swego

i swych poddanych, stawiajc powysze dania; jednak

wobec faktu, e taboryci posiadali militarn potg,
której nie mogli rozwiza, gdy tem samem pozbawi-

liby si jedynej swej siy, danie króla miao daleko

sigajce znaczenie. Oto jasnem byo, e jeeli taboryci

zwin mieli swe obozy w Czechach a zachowa przy-

ja z Niemcami, lskiem i Wgrami, wic z obozami

swymi musieli wyruszy na jakiego innego wroga,

a tym wrogiem w chwili owej by wanie ten, który

C. Vit. p. 821 list z 4 kwietnia.
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listy im wypowiednie wysa — król Jagieo. Jako
istotnie wyraa Jagieo w listach do Witoda obaw,
e Zygmunt przeciw niemu czy si z husytamii.

e wobec tego w Polsce pilnie ledzono kady
krok Zygmunta w sprawie ukadów z taborytami,

rzecz atwa do zrozumienia. Szo tu bowiem o wasne
bezpieczestwo, a nawet wprost o cao pastwa, które

w chwili nieprzyjani z Litw, wobec wrogich zamysów
Zygmunta mogo by na nieobliczony w skutkach szwank
naraone. Zygmuntowi chodzio o zwrócenie caej nie-

nawici husyckiej przeciwko tym, których za swych
wrogów uwaa a których jako nieprzyjació husyty-

zmu taborytom wskazywa; w tym celu stawia swoje

warunki, a gdy je odrzucono stawia dania rozejmu^.

Otó faktem jest, e i te odrzucili taboryci — kto m-
ci plany króla tak dobrze obmylane. I nie myli si
król Zygmunt, skoro w licznych listach pisanych do

Witoda wskazywa na robot Puchay, który zrazu

odwoany z Odry przez króla Jagie, ulotni si z Pol-

ski, powróci do Odry i stamtd rozwin dziaalno
wojenn przeciw lskim ksitom, a równoczenie
dyplomatyczn z Prokopem wodzem taborytów, zje-

dajc si z nim w Sowicu (koo Oomuca). To pe-

wna, e kiedy listy podburzajce Zygmunta do Wi-

toda wywoay zarzuty wielkiego ksicia Litwy, e
polityka polska sprzyja husytom i paraliuje porozu-

mienie si króla Rzymskiego z taborytami — tymcza-

sem Szafracy, Puchaa, Wostowski, Korybut, Fedko
Ostrogski i inni husyci polscy i ich sprzymierzecy
mimo grób Witodowych rozwijaj tu akcy odcigni-
cia taborytów od Zygmunta, której skutki wywracay
z gruntu ca budow Zygmuntowych pomysów*.

1 Ib. N. 1351.

2 mia trwa do 10 sierpnia. C. V.

1 C. Vit. p. 856, 860, 872.
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Takim sposobem stao si, e ukady z husytami

nietylko adnej Zj^gmuntowi nie przyniosy korzyci,

lecz owszem ogromn wyrzdziy mu szkod. W Niem-
czeci rozeszy si pogoski o zamiarze elektorów detro-

nizacyi Zygmunta, który stojc na czele pastwa Kzym-
skiego, bawi si w ukady z najskrajniejszem husy-

ckiem stronnictwem, i król Rzymski musia si wszdzie
usprawiedliwia ze swych stosunków z kacerzami. —
Usprawiedliwia si te przed Jagie i prosi go o po-

moc w razie najazdu husyckiego S a nadto usprawie-

dliwia si przed kilkoma elektorami, którzy do w gru-

dniu na Wgry przybyli, aby go prosi o zwoanie
sejmu Rzeszy. Tutaj to wypowiedzia król mow z u-

sprawiedliwieniem, przyczem nakania elektorów i ksi-

t i miasta do postanowienia powszechnego w Rze-

szy pokoju i do uyczenia mu pomocy celem wytpie-
nia kacerstwa. Bez tej pomocy lepiejby byo, gdyby
Rzesza — jak to raz ju w Konstancyi papieowi
owiadczy — postaraa si o innego króla, on chtnie

odda pastwo papieowi i ksitom, sam za pozo-

stanie w Wgrzech, gdzie do ma chleba, aby mócy swobodnie. Ale pastwo Rzymskie naley do Niem-

ców i Bóg jego obra za gow, wic bdzie pastwa
chtnie broni przy pomocy czonków Rzeszy, chocia

mu to z trudnoci przychodzi. Nastpnie przedoj^
listy Witolda z pogoskami udzielonemi ksiciu przez

Jagie, e mianowicie elektorowie zamylaj obra in-

nego króla, jeeli Zygmunt energiczniej nie wystpi
przeciwko kacerstwu. Witold — dodawa chlubicy si
przyjani potnego ksicia król i pragncy poleci

spraw koronacyi tego jak najgorcej ksitom, —
zamierza mi wzi w obron przed elektorami, ile e
do tych ostatnich Jagieo si zwróci, atoli ja go zape-

1 C. Vit. N. 1366 z 30 lipca cf. N. 1349.
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wniem, e w najlepszej pozostaj z tymi zgodzie ^

Elektorowie Konrad moguncki i Fryderyk branden-

burczyk zbijali te podejrzenia stanowczo w obszernym
licie do Witolda napisanym ^ i oni to wzili na swe
ramiona trud pojednania króla Zygmunta z papieem.
Spraw koronacyi Witolda miano rozpatrze na sejmie

w Norymberdze w roku przyszym \

O ukadach z husytami ani o odsyaniu ich do
przyszego soboru nie byo mowy. Zygmunt, zwalajc
win wzrostu husytyzmu na Kzesz, broni tem samem
siebie i postpowania swego, tj. koniecznoci ukadów
a w cigu dalszym i soboru, majcego spraw t za-

atwi bez papiea i bez innych narzucajcych si po-

mocników. Z papieem bowiem pozostawa Zygmunt
w walce, ju nietylko z powodu husyckiej sprawy, ale

nadto i z powodu sprawy koronacyjnej Witolda.

Pozornie zaprzesta Zygmunt ukadów z husyta-

mi, co miao ten skutek, e podczas gdy król z ksi-

tami radzi w Preszburgu, tymczasem husyci sroej

anieli kiedykolwiek przedtem najedali Mini, Sa-

ksoni i Frankoni. Jagieo wówczas bardzo powane
czyni przedstawienia Witoldowi w kierunku wzaje-

mnej zgody, a nawet w sprawie uzyskania ode po-

mocy wobec grocego najazdu husytów *. Mao ca

przedtem w Malborgu obawiano si, e kacerze maj
urzdzi najazd na Now Marchi \

Stao si to, czego od dawna obawiano si w Kzy-

mie. Fryderyk Brandenburczyk, wyrczajc Zygmunta
a pewno nie bez jego wiedzy i zezwolenia, zawar
w lutym 1430 r. w Beheimstein ukad z kacerzami, na
mocy którego miano si obustronnie zjecha w Norym^

' DRTA. 9 N. 286.

» Ib. N. 284.

' so mer herrn un fursten weren ib. 1. c. N.
* C. Vit. N. 1397.

« Act. der Standetage Pr. I, 525.
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berdze i tu porozumie si w sprawie czterech artyku-

ów, by w taki sposób utorowa drog pokojowi. Król
Zygmunt musia broni teraz elektora od srogich za-

rzutów, jakoby przyj artykuy kacerskie i sta si
kacerzem. Ze wzgldu na wypraw krzyow, któr
mia obwoywa kardyna Branda, póniej Cezarini,

taki ukad elektora z husytami by wprost niweczcym
wypraw, odbiera wiar w zwycistwo, wynosi zbunto-

wanych do rzdu potgi, z któr jakby z mocarstwem
jakiem rokowa miano i to w sprawach wiary. Echo
tych ukadów odbio si i w Polsce, jak wnet obaczy-

my, najazdy husyckie skieroway si na Polsk, czego

najgorcej pragn Zygmunt.
W Polsce zaprztnitej rozterk z Witoldem usi-

owano na drodze pokojowej przedstawieniami i listami

wreszcie poselstwami podranionego mocno ksicia od-

wie od zamiaru koronacyi. Niezawodnie wiedziano^

e Zygmunt sodkimi listami nci ksicia i e skoro

ksi da przyrzeczenie a sprawa wejdzie w faz wy-

konania, naówczas nieuchronn stanie si walka. Z tego

powodu król jeszcze w poowie marca (1429 r.) ze zja-

zdu w Korczynie wysa do Litwy biskupa krakow-

skiego Olenickiego i Michaowskiego wojewod san-

domirskiego^ z upomnieniem, by korony nie przyjmo-

wa od Zygmunta, gdy narazi si na wojn z Polsk,

która niedopuci zerwania unii. Witod podówczas od-

powiedzia w Grodnie, e nie godzi si mu cofa da-

nego ju zezwolenia na koronacy, e cignby tem

na siebie niesaw. Nastpnie we wrzeniu, kiedy roze-

1 O poselstwie tem, rzecz, dziwna, nie ma wzmianki w listach

wspóczesnych. Niepodobna jednak przypuci, eby Dugosz je

wymyli — chyba e poselstwo od Olenickiego, które tene w r.

1430 i na Wielkanoc w Grodnie sprawowa (Cod. ep. Vit. p. 892)

przeniós na Wielkanoc 1429 r. Ale najpierw w r. 1430 nie towa-

rzyszy Olenickiemu Michaowski, powtóre Dugosz opowiada

i o owem poselstwie odbytem na Wielkanoc 1430 r. Rozbiór wia-

rogodnoci opowiadania Dugosza zawarty jest w dodatku I,

Wadysaw Jagie»o. T. II. 15
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sza si ju wie, e Zygmunt ma zamiar koronowa
Witoda, z Sandomierza, dokd si wanie z powodu
tych wieci zjechaa znaczniejsza liczba panów rady

po kilkodniowych naradach wysano ponownie posów
do Witoda, Olenickiego i Jana z Tarnowa wojewod
krakowskiego. Dla zreflektowania ksicia, przedstawie-

nia mu, e tu chodzi o los Litwy, o jej najwaniejsze

dorobki cywilizacyjne, e zastawiono na sieci, aby go

zgubie, zniweczy wze ten, którym potni byli do-

td Jagieo z Witoldem wobec zagranicy, posowie
w Grodnie ofiarowuj Witodowi imieniem króla pol-

skiego koron, byle odstpi od przyjmowania korony

litewskiej od Zygmunta, bdcego wspólnym wrogiem

Polski i Litwy. Zagroono jednak, e jeeli Witold nie

uzna tej ofiary ze strony króla, natenczas Polacy or-
em powstrzymaj dumne zamysy ksicia, gdy bd
przekonani, e przez pych i wynioso na zgub obu
pastw dziaa. Rozpalony dz korony odrzuca Wi-

told ofiary, mimo e naj roztropniejsi z jego rady na-

kaniali go do porzucenia zamiaru, mimo e wymowny
biskup krakowski przedstawia dobitnie ca niewdzi-

czno ksicia, który w zamian za wiadczone sobie,

i to z ujm innych rodzonych braci królewskich do-

brodziejstwa, odpaca teraz krzywd, która na i na

Litw klski sprowadzi. Witold z wielk agodnoci
prosi, aby mu król nie stawia przeszkód do korony,

ale zapowiedzia, e do niej stanowczo dy bdzie,

chociaby mia króla obrazi wojn. Natomiast w obli-

czu posów polskich przyj Zygmuntowego posa, który

mu przynosi w darze order smoka jako znami bra-

terskiego zwizku, zaznaczajc jednak, e odznak t
przyjmuje tylko jako dar i zaszczyt osobisty a nie na
stwierdzenie wzów braterstwa, którymi jest z Jagie
zwizany.

W grudniu sam Jagieo pody z ostatni ju
prób, by oawiesc orata od zgubnego zamiaru; posta-
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nowiono bowiem powzi ju rodki zaradcze prze-

ciwko grocej klsce. Król mia stanowcz otrzyma
od ksicia odpowied co do koronacyii odwodzi go
od niej wszelkimi sposobami, a odpowied ksicia miaa
zadecydowa o powoaniu do ycia rodków zaradczych.

Doda naley, e jakkolwiek Witod nie cofn si
z obranej drogi, to jednak perswazye króla zrodziy
gbok refleksy w duszy ksicia, co si przebija

w tem, e ksi, po dugiem poufnem i przyjaznem
z Russdorfem obcowaniu, uczyni mu teraz wyrzut, e
jak go wieci dochodz »Zakon ma by spryn prze-

szkadzajc do zgody ksicia z królem Polski« \ Nie bez
wraenia przyj ksi przedstawienia Jagiey o nie-

bezpieczestwach grocych ze strony husytów, któ-

rych cigna nad same granice Polski niezgoda pol-

sko-litewska, jakkolwiek dawniej zdawa si lekcewa-y husyckie pogróki.
Teraz ju w Polsce wzito si do rodków zapo-

biedz majcych grocej klsce a czyniono przygoto-

wania w dwóch kierunkach, celem obrony, jak ju
wspomniano, od husytów, nastpnie od zamachu na
uni. W tym celu zwoa król zjazd walny caej Polski

do Jedlny na pierwsze dni marca. Zjazd ten nader
liczny, na który przybyli posowie wielu miast i mnó-
stwo szlachty, pamitny przywilejem jedlneskim, tak

wanym w historyi parlamentaryzmu polskiego, pami-
tnym by i z tego jeszcze wzgldu, e tutaj zapady
postanowienia, które wspary koron i zjednoczyy na-

ród do obrony przeciwko wrogowi. Za wyran bo-

wiem zgod Witolda, który przysa tutaj Madrzyka
sekretarza swego z listami do panów, przyrzekli wszy-

scy obecni i zwizkiem postanowienia ukrzepili, e naj-

pierw po mierci króla uznaj królem jednego z synów
królewskich, powtóre, e wi si przeciwko wszy-

1 C. W. N. 1397.

16*
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stkim tym, którzyby si temu sprzeciwiali lub szerzyli

herezye i bunty wszczynali \ By to wic zwizek
w obronie konstytucyi i wiary — i co do drugiego

tego punktu przypomina dawniejszy zwizek antyhu-

sycki z 1424 r., kiedyto za przykadem elektorskiego

zwizku w Bingen ustanowili Jagieo i Witold wraz
z panami rady swej zwizek, celem stumienia wdzie-

rajcego si do pastwa husytyzmu. W Jedlnie atoli

nie szo ju o wdzierajcy si husytyzm, ale wprost

o obron przeciw husytyzmówi i jego fautorom. Spo-

eczestwo cae miao jak mur stan przeciwko ka-

demu, któryby si way szerzy i wspiera husytyzm,

pomaga wrogom wiary. Nie wspomniano chyba tego,

e ci wrogowie podawali rk tu nad granicami pol-

skimi szerzcym si rozbójniczym oddziaom Siero-

tek i innych husyckich druyn. Ten, który gównie na-

lega na Jagie do wystpienia przeciwko polskim

husytom, Witold, który zgodzi si na ten zwizek, ten

móg si w duszy cieszy z owocu swoich stara. Atoli

owoc ten mia mu osodzi take gorycz, jak mu za-

dano wanie tutaj w Jedlnie z powodu koronacyi.

Wysa bowiem tutaj ksi listy ze skargami na króla,

jakoby go zhabi i oczerni w obliczu papiea i kato-

lickich królów, obwiniajc o dumne zamiary podania
korony ze szkod królestwa, niepomny, e sam ksicia

do tego zachca. Otó licznie zgromadzeni posowie
i panowie odpowiedzieli na list ten, e król nie pra-

gnie zniesawia ksicia, e przeciwnie zawsze dbay
by o jego dobro, jeeli atoli wysa skargi do papiea
i królów, uczyni to zniewolony potrzeb, by prawa
jego nie poniosy uszczerbku przez now koronacy,^

utwierdzon powag króla Rzymskiego, któr konie-

cznie wypadao zniweczy i usun powag stolicy

* C. ep. II, N. 178.
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apostolskiej K Co wicej, std wysa król prokuratora

swego do ksit niemieckich, z poleceniem zaprote-

stowania przeciwko usiowaniu króla Zygmunta co do
zamierzonej koronacyi, ta bowiem sprzeciwiaaby si
poprzednim ukadom z Witoldem zawartym, na mocy
których w doywocie tylko otrzyma rzdy, tak e po
mierci jego wraca Litwa do króla i do Korony I Wy-
sano te do Witolda do Grodna znakomitych posów,
po raz trzeci ju Zbigniewa Olenickiego biskupa kra-

kowskiego i Mikoaja Michaowskiego wojewod san-

domierskiego ^ którzy ustnie odpowied caego sejmu
ksiciu przedoy mieli.

rodek ten o tyle bardziej by potrzebny, ile e
Witold odnawia kaza poddanym przysig wiernoci,

zbroi si, a nawet o tym zamiarze przeciwdziaania

zwizkom jedlneskim króla ze szlacht pisa do mistrza

Zakonu. Zachca nawet tego ostatniego do przysania

do Grodna posów swoich, »iby polscy posowie wi-

dzieli t jedno, któr z wami stanowimy« \ Odpowied
Witolda na zarzuty i upomnienia polskie — upomniano
go, by nie knu zamachu i nie zbroi si—bya wykr-
tn, nieszczer, zapowiedzi dalszej akcyi przeciwko

polskiemu veto — sowem by na drodze oddzielenia

si od Polski, zerwania unii.

Wtem zaszy wypadki, które pomieszay dumne
zamiary ksice. Oto burza husycka zbliaa si do

granic polskich zarówno jak i do Wgier opuszczonych

przez króla Zygmunta, który by do Wiednia pojecha

a opiek nad Wgrami odda Witoldowi. Jagieo w ka-

dym niemal licie donosi ksiciu o jakiej nowinie hu-

1 D. XI, 398.

'- C. ep. II, Nr. 179.

^ Tak podaje Dugosz, podczas gdy Witod spodziewa si
15 marca 1430 r. e przyjad: Olenicki, Ostroróg wojewoda po-

znaski i Dobrogost z Szamotu. Cod. ep. Vit. p. 892.

* C. Vit. N. 1402.
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syckiej. Jedn z takich wiadomoci bya ta, e niektó-

rzy ksita lscy zagroeni przez husytów, jak np.

Gogowscy wprost oddawali si królowi Polski w opiek;
Jagieo wic zapytywa Witolda, czy miaby opiek t
przyj. Inna wie gosia, e zadali od Zygmunta
przyczenia Marchii napowrót do czeskiej korony, gro-

c, e gdyby si to nie stao, tedy oni sami Marchi
odbior i do Czech przycz^. Ale przestrogi mogy
do Litwy dochodzi i inn drog. I tak mistrz Zakonu
wiedzia ju w marcu, e husyci zamylaj o najedzie
Prus 2, a Konrad ks. Olenicki piszc o grasowaniu Sie-

rotek pod Pucha na lsku, donosi pod koniec marca
do Malborga, e na pewne uderz oni na Polsk 2. T
sam wie Witod otrzymawszy od Jagiey, udziela

do wiadomoci mistrza \ W tem wie sprawdza si *.

Swawolne kupy przedary si przez granic, napady
16 kwietnia na Czstochow, zupiy klasztor i zniewa-

yy cudowny wizerunek Matki Boej ^. Bawicy w po-

bliu Czstochowy o mil kilka legat papieski Andrzej

z Konstantynopola opowiada w swej humanistycznej

i z rozmysu przesadnej relacyi, e na rozkaz królew-

ski zebrao si jakie sto tysicy wojska na poskromie-

nie husytów, a kiedy na proby króla pojecha do Wi-

tolda, aby i tego wezwa do dania pomocy, wielki

ksi jeszcze wiksze zebra w tym samym celu siy.

Bd co bd postawa króla Polski bya tak, e hu-

syci wysali poselstwo, przepraszajc za swawol lu-

nych oddziaów^ i zapewne wydali podówczas Po-

laków, którzy w wyprawie upieczej udzia brali, a któ-

rych król srogo poleci ukara. Równoczenie inne od-

1 Cod. ep. III, p. 501-503.
2 Palacky U. Beitr. II, N. 666.

» Ib. N. 670.

* C. Vit., N. 1405.

^ D. XI, 399. C. W. 837.

• Cod. Vit. p. 856.
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dziay husyckie najedaj Wgry. By to najazd ta-

borytów we wspóce z Morawianami, posiki Praan
nadcign miay póniej. Przez dni dziewi ucieray

si ciorgwie wgierskie z najedcami; zgin Stefan

syn bana de Ylakko, wreszcie wyparto ich z Wgier.
Najazdy a raczej powana orna przeciwko nim

demonstracya polska bya powodem, e Witod pocz
si otrzsa ze swego uporu i zacietrzewienia w spra-

wie koronacyi. Drugim powodem by protest polski

wniesiony w Kuryi i przedoony elektorom i ksi-
tom Rzeszy w Norymberdze przeciwko zamiarowi ko-

ronacyjnemu króla Zygmunta. Pierwszy wskazywa na
potg Polski i korony i, któr przepraszali ci, którzy

zreszt grozili caemu wiatu, drugi zapowiada walk
ju nie na Litwie ale na Zachodzie w samej Rzeszy

i w Rzymie przeciwko zamiarowi króla Zygmunta.
Wskutek perswazyi legata papieskiego, po dugich na-

radach, skoni si wreszcie Witod, e sprawa korona-

cyi zostanie w zawieszeniu, zanim Ojciec wity nie

rozpatrzy sprawy i nie zaradzi temu w taki sposób,

aby Witod w spokoju bez naraenia na szwank zwi-
zku narodów móg by koronowany.

Tak tedy dwie sprawy, które Zygmunt usiowa
sam bez papiea rozwiza, wracaj do Rzymu, gdzie

ponownie poczto pracowa nad rozwizaniem sprawy
husyckiej tak znowu gronej, niemniej jak i nad ape-

lacy polsk z powodu zamiaru koronacyi do papiea
wniesion. Co do tej ostatniej na podstawie sprawo-

zda Andrzeja legata postanowiono upomnie zno-

wu Zygmunta i przygotowano mu cios, który, jak

sam zezna, bardzo bolenie go dotkn. Oto wanie
rozesano stamtd bulle i breve w sprawie koronacyj-

nej, pomidzy innymi do Zygmunta z uwag, e naley
unika koronacyi; ile e zdaje si narusza uni Polski

» C. ep. II, N. 179.
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i Litwy, równie jak i e wzgldu na przysig stwier-

dzone przymierze Zygmunta z Polsk, e nie bdzie
dziaa na jej szkod i. Ustp, w którym mowa bya,
e chyba sam szatan, ojciec niezgody, móg t myl ko-

ronacyi podda, dotkn najbardziej Zygmunta; dla-

tego te natychmiast wywoa interwency Filipa Ma-
ryi ksicia medyolaskiego , z którym odtd w ci-

lejszy wchodzi stosunek. Ksi medyolaski mia
przez stosown remonstracy na dworze rzymskim
wpyn na papiea, by nie odzywa si w taki spo-

sób o koronacyi, jak to zaczone bulle wskazuj,
lecz by utwierdzi Witolda w jego zamiarze 2, rczy
bowiem, e takie tylko zachcenie Witolda przejedna

Polaków z Litwinami i na dobre wyjdzie caemu chrze-

ciastwu. Ale nie do na tem; postanowiono zwróci
siy Polski i Litwy przeciwko husytom, a tym, który

myl t popar, by kardyna Branda. Otrzymawszy od
arcybiskupa gnienieskiego wiadomo, e Jagieo
i Witold cakowicie si pojednali i porozumieli co do
wyprawy przeciwko husytom, Branda wysa odezwy
z upomnieniem do króla, do ksicia i do mistrza, aby
dokonawszy zgody razem uderzyli na husytów ^. Ró-
wnoczenie otrzymywa Zygmunt, prócz tych dla tak

wysoce niepomylnych wiadomoci, listy od Witolda

z uwiadomieniem, e dla trudnoci co do konsekracyi,

—

aden biskup litewski nie chcia jej dopeni, a biskupi

pruscy mieli otrzyma od papiea zakaz koronowania
ksicia — nie przyjmie korony ^ Wnet potem drugie

pismo nadeszo z Litwy, w którem podnosi Witold

wtpliwoci co do prawomocnoci koronacyi ^

^ C. Vit. p. 879 (mor sathane, qui pater est licium et discor-

diarum).

2 C. V. N. 1393 wrzesie—listopad 1429.

3 C. V. N. 1420.
'^

* Z odpowiedzi C. V. N. 1424.

* Z odpowiedzi C. ep. II, Nr. 181.
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Wtedy to — byo to w Wiedniu — postanowi Zy-

gmunt energiczniej dziaa, a to nie w innym zamia-

rze jak tylko, by wywoa starcie pomidzy Polsk i Li-

tw. Najpierw tedy uspokoi ksicia, e tej sprawy ko-

ronacyjnej wcale sobie nie lekceway, e przeciwnie

wszystko ma przygotowane do koronacyi, a co do kon-

sekracyi, to do niej nie jest potrzebnym konsens pa-

pieski, gdy konsekracya jest tylko prost ceremoni,
e zreszt w tej mierze zasignie zdania doktorów wie-

deskich. Papieskiej powagi — sdzi król — nie po-

trzeba, zreszt dodaje, mona si bdzie po ni i po
koronacyi zgosi.

Istotnie w Wiedniu uznano, e Zygmunt ma pene
prawo do rozdawania koron, spisano projekt doku-

mentu koronacyi tak ksicia jakote i jego maonki,
tudzie wyniesienia Litwy do godnoci królestwa, dano
instrukcye posom tak ze strony Rzeszy, jakote W-
gier i Czech wysanym. Do uszczypliwie wyraono
si w tych instrukcyach o Jagielle, który kilkakrotnie

da zezwolenie a potem je cofn. Dano posom ko-

rony, bero tudzie penomocnictwo woenia korony

na gow wolnego i od nikogo niezawisego Witolda

i jego ony i wyprawiono w drog, aby dokona roz-

dziau zjednoczonych przed pówiekiem pastw ^ Zape-

wne uzbrojono posów i w dokument ligi wzajemnej

tych wszystkich pastw tudzie Zakonu, o jakim to

dokumencie wspomina Dugosz. Ten akt nie przecho-

wa si wprawdzie, znany jednak by z treci widry-
gielle, który póniej chcia taki sam zwizek wspólny,

przeciwko Polsce wymierzony, zawrze. Jest te wzmian-

ka o nim w instrukcyi dla posów króla Zygmunta do

Witolda z koron wysanych ^ Mieli oni przy uroczy-

stoci koronacyjnej zapewni Witolda o pomocy ze

1 Ob. C. ep. II, Nr. 181—184.

» C. ep. II, N. 188.
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strony najpierw Zakonu, potem Wgier i Czech prze-

ciwko ssiadowi, gyby chcia napa na Litw. Bya to

do wyrana wzmianka o Jagielle i zachta do koro-

nacyi i do wejcia w zwizek proponowany z króle-

stwami Wgier, Czech i Rzymskiem tudzie z wasalami

królestwa Rzymskiego: Zakonem, Prusami i Inflantami.

W aktach wspomnianych porównywa Zygmunt Witolda

do apostoów, a pastwo jego nazywa rozcigajcem
si od morza do morza, co ostatecznie byo zgodnem
z prawd. Wnet przygotowano wysanie poselstwa.

Najpierw jednak wyprawiono doktora Baptyst Cigala,

majcego usun wszelkie wtpliwoci Witodowe co

do koronacyi. Sprawa staa si gon po caych Niem-

czech i Woszech. W Norymberdze sposobiono na roz-

kaz króla korony, a tymczasem zapewnia Zygmunt
ksicia listami, e sprawa koronacyi ley mu na sercu

i e na czas oznaczony 15 sierpnia przyle korony.

Terminu jak zwykle Zygmunt nie dotrzyma. Trze-

ba byo go opóni do 8 wrzenia, gdy pod koniec

lipca dopiero wysa Cigal. Co byo powodem opónie-

nia niewiadomo, to pewna, e wane konferencye toczono

z Prokopem i e wanie w sierpniu Prokop chwali

si, e albo zginie albo te przejedna Czechy z kró-

lem Zygmuntem; prosi te o glejt króla i król mu da
list bezpieczestwa na podró do Staubing.

Tymczasem w Polsce podnoszono wtpliwoci co

do uprawnienia Zygmunta; krakowscy dekretyci sta-

nli na stanowisku odmiennem anieli wiedeski fakultet

prawniczy i dowodzili, e król Zj^gmunt sam nie b-
dc koronowanym cesarzem, nie ma prawa innych wy-
nosi do godnoci królewskiej, e przeto uroszczenia

jego s bezprawne. Opini t podpisali znani kanoni-

ci Stanisaw ze Skalmierza, Jakób Zaborowski, Jan El-

got a nadto i Tomasz z Chrobrza tudzie Adam z Band-
kowa. Co atoli waniejsza, zarzdzono przygotowania

aby nadcigajcych posów na granicy schwyci. Za-
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dania podj si Jan Czarnkowski podkomorzy pozna-
ski. Posowie zostali ujci, mianowicie Baptysta Cigala

i towarzysze, listy i dokumenty odebrano im i pusz-

czono ich do Prus w dalsz drog. Stra graniczna

pod wodz Czarnkowskiego zostaa na miejscu, aby
uj wielkie poselstwo nadcigajce z koronami. Przy-

gotowaniom tym towarzyszyy jak zwykle przed woj-

n przemarsze zbrojnych, obwoywanie pogotowia, co

wszystko wskazywao jasno, e Polska z broni w rku
udaremnia plan koronacyi.

Czy by w tej chwili Witold na tak ewentualno
przygotowany? Zapewne, e i o tem myla, skoro

wszake odbiera przysigi od poddanych. Ale chwila

porywczoci dawno przemina i ustpia miejsca roz-

wadze nad sytuacy, z której dla innego wyjcia nie

byo, jak tylko cakowite odstpienie od zamiaru. Wi-

tod rozumia tylko potg, tylko si i z ni zawsze

si liczy. Tak potg byl dla papie i skoro ten

wtpliwoci podnosi przeciw jego koronie, natenczas

naleao ustpi, ile e czyni nadziej zaatwienia spra-

wy w inny sposób, bez naruszania wzajemnych zapi-

sów i unii narodów. Si tej potgi papiestwa odczu-

wa najlepiej Witod ju raz w sprawie husyckiej, na-

stpnie w stosunkach swych na Wschodzie, ona go bo-

wiem jedynie bronia wszdzie od paraliujcego poli-

tyk jego krzyackiego Zakonu, szczególniej inflan-

ckiego. Drug si, której si obawia i z któr liczy si
musia, bya Polska, o której czstokro w zalepieniu

zapomina, e jej tylko rozwój i znaczenie zawdziczaa
Litwa. Obecnie po zjedzie jedlneskim, gdzie kwe-

sty nastpstwa w Polsce i dziedzicznego do Jagiello-

nów naleenia Litwy ukrzepiono i stwierdzono zapi-

sami i przysigami, gdzie król wychodzi spotniay
zwizkiem szlachty w obronie wiary i unii z Litw,
w takiej chwili z si t liczy si naleao. Rozwinito
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tam gotowo do walki, która równie wpyna na
ostygnicie dz i zapaów Witodowych.

Do dalszycli okolicznoci ostudzajcych namitndz korony u dumnego Witolda naleao i to, e
waciwie na nikogo ksi liczy nie móg na wy-
padek ornego zderzenia si z królem. Ratowa on
czstokro ju Zakon krzyacki przed zgub i za-

iste, jeeli dotd Zakon istnia, dobrodziejstwo to

gównie Witoldowi mia do zawdziczenia. A jednako-

wo wanie w tej chwili, kiedy ksi wymaga by
wzajemnoci za dawniejsze usugi, Russdorf by waha-
jcym si, podczas gdy mistrz inflancki wprost zdra-

dzieck zachowywa wzgldem Litwy postaw. Nie mo-
ga nieuderzy tak bystrego znawcy Zakonu, jakim by
ksi, ta okoliczno, e wanie w chwilach decydu-

jcych wahanie Zakonu najdotkliwiej uczu mu si
dawao. I tak w lipcu zeszego roku, gdy odesa by
królowi przez Gedygoda i Rumbolda zapowied, i czy

si królowi podoba lub nie, woy na sw gow ko-

ron, w tym wanie czasie król Jagieo mia jakie
tajne konferencye w czycy z najzdolniejszym dyplo-

mat Zakonu komturem toruskim Lanseem, a konferen-

cye te w wysokim stopniu zaniepokoiy Witolda, tak da-

lece, e wysa skargi nawet do króla Zygmunta. Wtedyto
Zygmunt dla zachcenia Russdorfa obiecywa mu da-

rowa na zupen wasno Now Marchi, »t otwart
drog, któr Niemcy na wypadek wojny mog Zako-

nowi z pomoc popieszy« \ i mistrz dalej podsyca
zarzewie niechci pomidzy Polsk a Litw. W pa-
dzierniku ju mia mie dwa zjazdy w. mistrz Zakonu,

jeden z Jagie, drugi z Witoldem, i nie wiedzia na
który ma si wybra \ Po zjedzie grodzieskim z Ja-

gie, skierowa Witold, jak to ju wspomniano, wprost

1 7 wrzenia 1429 r. Riedel pars II, T. IV, N. 1527.

2 C. Vit. N. 1387.
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wyrzut do Russdorfa, jakoby on mia by tym hamul-
cem przeszkadzajcym zgodzie ksicia z królem; z Mal-

borga bowiem wysza potworna plotka, jakoby ksi
oczernia przed Zakonem królow i dzieci królewskie,

tak, e a król opiek nad dziemi, któr z prawa Wi-
told posiada, chcia przenie na wielkiego mistrza Za-

konu K Oczywicie, e w Malborgu wyparto si wszyst-

kiego i proszono Witolda o pomoc w razie najazdu hu-

syckiego; zapanoway znowu stosunki dawnej przyja-

ni, ale szczeroci w niej, czul to dobrze Witold, brako.
Chodzio mu o to gównie, aby wielki mistrz by wiad-
kiem koronacyi i dlatego ukada zjazd z mistrzem na
ów dzie koronacyjny, atoli nie móg by pewnym, czy

mistrz przybdzie.

Jeeli atoli przyja pruska zdawaa si by wt-
pliw, to inflancka bya bardzo nawet podejrzan.
W sierpniu 1429 r. wiedzieli ju Krzyacy, e Marcin V
wobec gorszcego sporu Zakonu z biskupstwami, za-

mianowa Witolda protektorem arcybiskupstwa Rygi
i jego sufraganii \ Tymczasem mistrz inflancki zaj
kaza, jak nam wiadomo, zamki ozylijskiego biskupstwa
i odebra przysig od kapituy i poddanych. Witod
by oburzony tym aktem gwatu i obraz swej prote-

ktorskiej godnoci. Natychmiast tedy wysa posa
swego do króla Zygmunta i poleci cay Zakon a w szcze-

gólnoci inflancki oskary i zawezwa króla rzym-

skiego do wydania nakazu, by biskupowi Ozylii dana
zadouczynienie, a praw tutorskich jego nie naruszano.

Królowi rzymskiemu z przykroci przyszo sucha
»twardej« mowy Witodowego poselstwa 3, widzia bo-

wiem, e zamiary jego na wschodzie paraliuje ta silna

prawica, przeciwko której on cay wiat podburzy
usiowa.

» C. Vit. N. 1397. Por. dodatek II.

« Bunge: LUB. VII, N. 69.

8 C. Tit. N. 1412.
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Wreszcie jeszcze jedna bya pobudka do refleksy!

Witodowej nad ca spraw koronacyi. Podczas gdy
on wyrzuca królowi ponienie swej godnoci i godno-
ci caej Litwy i spraw sw uczyniwszy spraw na-

rodu odbiera przysigi, w tym czasie wróg jego wi-
drygieo krzta si po Litwie, jednajc sobie stron-

ników. Bya to robota w zupenie przeciwnym kie-

runku podejmowana, anieli ni bya pówiekowa,
uwieczona bogimi owocami, praca Witodowa. Witod
zna na wskro widrygie i jego stronników, wie-

dzia o kierunku jego zamiarów i nie móg nie widzie,

e przeciwnik poczyna dzieli Litw na dwa rozamy,
burzy ca dotychczasow cywilizacyjn prac. Roz-

am ten, jak wiadomo, nastpi wnet po mierci Witolda.

Zreszt listy i pisma króla Zygmunta przejte od
Dra Baptysty Cigala wskazyway na ów rozam, a nie-

wtpliwie, e je Witoldowi odesano do Wilna. Bya
tam mowa o wyniesieniu do godnoci królestwa Litwy,

a wic ze znacznem ukróceniem tytuu Gedyminowego
wielkiego ksistwa. Miao to ukrócenie tytuu swoje

znaczenie, ile e i to nie tajnem byo Witoldowi, e
Zygmunt zawierajc wieo rozejm z Muradem, obj
przymierzem Wgry, Serbi, Modawi i Ru. Witod
mia a nadto powodów do refleksyi. Byy tedy chwile,

w których potrosze szerzej pojmowa znaczenie ofia-

rowanej mu korony polskiej, tego symbolu broni-
cego dziea cywilizacyi z trudem dokonanego, od zu-

penego rozbicia.

Z tem wszystkiem oddawa si Witod uudzie, e
sprawa jeszcze si jako pomylnie skoczy, e hab
i ohyd, któr samochcc cign na si, zetrze wo-
eniem korony na swoje skronie. Pozostawa jakoby
w ustawicznej walce pomidzy obowizkiem a urojo-

nej dumy daniami, i skania si raz ku przedsta-

wieniom i dowodom pyncym ze strony polskiej, a na-

wet wasnego otoczenia, wród którego byo kilku sza-
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chtnych mów Polaków, to znowu oddawa si cay
dzy korony, jak rozdmuchiwah zausznicy, podsy-

cay listy króla Zygmunta i poselstwa.

Skoro termin 15 sierpnia zjazdu wileskiego z po-

wodu ujcia Cigali min bezowocnie, naznaczy Wi-

tod zjazd na 8 wrzenia i uzyska wreszcie przyrze-

czenie od Russdorfa, i na zjazd przybdzie. Zaprosi
wielkiego ksicia Moskwy, Tweru, Odojewa i innych

na zjazd, ale ju ma nadziej mia, by koron na ter-

min móg otrzyma. Z Polski nadchodziy bowiem wia-

domoci o rozcignitej czujnej stray »a do morza«,

celem ujcia posów Zygmuntowych, tak e o przejciu

granicy nie mogo by mowy. Mistrz Zakonu obawia
si nawet jecha do Wilna, najpowaniejsi komturowie
odradzali mu podróy ze wzgldu na zagroone bez-

pieczestwo Prus. Witod musia mu dodawa otuchy

czstymi listami i poselstwami. Dopiero po dugich na-

radach postanowi mistrz podj podró, przygotowaw-

szy jednak obron kraju i wysawszy równoczenie do
Inflant prob o pomoc, w razie najazdu ze strony pol-

skiej K Termin jednak 8 wrzenia min znowu bezo-

wocnie, Witod musia odoy zjazd na 29 wrzenia.

Przybyo bowiem do niego poselstwo od króla z prob
odoenia zjazdu, oraz z zapewnieniem, e Prusy nie

maj powodu obawy o najazd polski, gdy sam król

obawia si najazdu ze strony husytów \ Istotnie nieo-

podal Falkenberga, przy granicy Nowej Marchii, zja-

wi si oddzia husytów w sile 400 koni w miejscu,

w którem wiksza sia Polaków staa na czatach celem

przejcia posów Zygmuntowych I Wiedziano nawet,

e Polacy podejmowali husytów przyjanie. Nastpio
to, co legat papieski przepowiada. Husyci stanli jako

1 C. Vit., N. 1437.

» C. Vit., N. 1443.

» C. Vit., N. 1446.
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potga u wrót Polski, ofiarowujc pomoc temu, kto ich

poprze. Pose polski owiadczy na dworze papieskim,

e jeeli mistrzowi Zakonu wolno bdzie przepuci
przez Prusy posów Zygmuntowych z koron, naten-

czas nie dziwna, e Polacy przepuszcz przez Polsk
husytów na Prusy ^. Wiedziano i o tem w Prusiech, e
papie i kardynaowie przychylni byli Polakom, »z po-

wodu podejrze ywionych do Zygmunta, by wraz
z husytami nie osabi powagi duchowiestwa* ^. Gdyby
we Francyi panowa pokój, pisa sekretnie do Malborga
prokurator Zakonu o tem, co mu w tajemnicy mówiono
w Rzymie, cesarstwo mogoby by od Niemiec cakiem
odjte ^. Z Rzymu wyszy zakazy do biskupa Chemi-
skiego, a zapewne i do innych pruskich, by si nie wa-

yli, mimo namowy Zygmunta, koronowa Witolda K

Wród takich warunków na spóniony zjazd wi-

leski przybywa wraz z mistrzem Zakonu sam król

Jagieo, a Witold dostojnego gocia podejmuje wspa-

niale, na mil wyjeda z wszystkimi gomi przed

miasto naprzeciwko króla, który tutaj przyby z gó-
wnym przeciwnikiem koronacyi, Zbigniewem Oleni-

ckim. Mistrz wielki chcia odegra w tej chwili rol po-

rednika pomidzy porónionym królem a ksiciem,

atoli Olenicki odpar mu, e z przejtych od Cigali

listów wiadomo, jakiego to rodzaju porednikiem jest

Russdorf, który usiowa zasia wa i rónice pomi-
dzy brami.

Zjazd ten wany jest nie tylko z tego wzgldu,
e nastpio pojednanie midzy brami, ale nadto, e
Witold otrzymawszy od króla penomocnictwo na kom-
promis w sprawach krzyackich, zarówno jak i sporach

* C. Vit. p. 943-4.
^ »uff das her die pfaffheit nicht sweche«, wyraa si proku-

rator Zakonu! C. Vit. p. 943.

« C. Vit. p. 944.

* C. ep. II, N. 186, cf. C. Vit. p. 943.
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Z Zygmuntem, da bratu przyrzeczenie, e pierwsze

sprawy zaatwi w myl da i praw Wielkopolan,

a drugie przez przysdzenie Rusi na rzecz Jagiey K

Co do sprawy koronacyi, t odoy król do decyzyi

panów koronnych, wobec czego ksi wszystkich swych
wschodnich goci rozpuci do domu, a do Zygmunta
napisa dwa ostatnie ju w yciu listy, pierwszy z wy-
rzutami, i na termin zapowiedziany nie przysa ko-

rony, drugi z prob, aby nie popiera poselstwa swego
zbrojn rk, to bowiem daoby powód do zamieszek

z Polsk, on za z bratem zaatwi wszystkie spory na
drodze pokojowej i wkrótce poselstwo Zygmunta b-
dzie mogo wprost przez Polsk pody do niego \

Równoczenie wysa zarzdzenia celem zwrócenia ju
w Prusiech poselstwa Zygmunta z drogi jego na Litw \

Wie o tej zgodzie bardzo niemile dotkna króla

Zygmunta i jego satellitów, radosne za uczucia wy-

woaa w Rzymie, skd papie, który by niedawno su-

rowe przedstawienia poczyni ksiciu, aby nie zrywa
unii, teraz wyraa rado z powodu jednoci ksicia

z królem; napawa go ona otuch, poniewa od ich zgody

zaley zwycistwo w sprawie wiary i walki z husytami.

List ten papieski nie zasta ju przy yciu ksicia,

który zmar 27 padziernika 1430 r.

Witod umar w zupenej zgodzie z królem, i od-

da w jego rce ksistwo, które z rk Jagiey by przed

pó wiekiem otrzyma, poleci te on sw opiece królew-

skiej. To ze jednak, które wywoa, a które pod sam

koniec stumi usiowa, tern bujniej wzroso po jego

mierci. Do koca ycia nie zdawa sobie ksi jasno

sprawy z tego, e by narzdziem w rku Zygmunta,

taksamo te i nie mia jasnego pogldu na sytuacy

1 C. Vit. N. 1460.

' C. Vit. N. 1458.

» Ib. N. 1459.

Wadysaw Jagieo. T. II.
^^
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W jak wtrca pastwo, które otrzymawszy od Ja-

giey, silnie utrzyma i potnem uczyni zdoa. Duma,
która lepym go czynia w sprawie koronacyi, ta duma
nie pozwalaa mu dojrze faktu, tak jasnego dla wszyst-

kich zachodnich ksit, a nawet wszystkich zgoa wro-

gów Litwy, e sia jego w Polsce spoczywaa. Odsu-
niciem si od niej od czasu zjazdu uckiego, sprawi
ksi rozdzia; mile widziany przez wrogów, z któ-

rymi atoli w jednym obozie postawi Litw. W obozie

tym dokadnie wiedziano, e Witold zapowiada wyra-

nie, i czy si królowi podoba lub nie, koron przyj-

mie, wiedziano o grobach ksicia przez poselstwa po-

syanych, wiedziano, e przysigi odbiera cd podda-

nych, e ustawicznie w Grodnie przebywa jakby na
stray od strony polskiej. A gdy ksiciu Jagieo ofia-

rowa polsk koron, wtedy i o tem pisa zaraz Witold

do mistrza, dodajc, »ale o litewskiej niema mowy«.
O wszystkiem tedy Witod pisa do mistrza, zapewne
nie w innym celu, jak tylko zjednania go sobie dla po-

parcia planu koronacyi, a korespondencya ksicia z Mal-

borgiem nie bya tajemnic dla kancelaryi koronnej.

Sytuacya, wynikajca z tego denia, a której Witod
nie widzia i niechcia widzie, z której doniosoci, je-

eli nawet wiele stron jej dojrza, nie zdawa sobie do-

kadnie sprawy, bya taka: po jednej stronie oparta

i bronica Rzymu Polska, po drugiej walczcy z Rzy-

mem, oparty o Litw, Zakon krzyacki i cay wiat
wschodni, król Zygmunt. Jeeli pod sam koniec ycia
Witod, widzc zwaszcza knowania widrygiey, po-

cz zdawa sobie spraw z grozy sytuacyi i niebez-

pieczestwa rodzimej Litwy, to zaiste bya to kara za

niewczesn pych, w czem te lea tragizm jego skonu.

Witod caem zachowaniem si w sprawie uckiej

uatwi Zygmuntowi osignicie dwóch celów, a mia-

nowicie oddalenia Korony od sprawy czeskiej i zwo-

anie soboru powszechnego, wbrew yczeniom Mar-
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€ina V. Co do pierwszego celu, osign go Zygmunt przez

podjcie rokowa z Taborytami wanie w ciwili, kiedy

ci od króla Jagiey listy wypowiednie otrzymali, przez

zawarcie ukadów w Beheimstein, przez rzucanie hase
soborowych wymierzonych przeciw papieowi, a z dru-

giej strony przez zajcie Polski wasnemi sprawami
i sporem z Witoldem, i to do tego stopnia, e dla

Jagiey byo ju wprost niemoliwem wmiesza si
w spraw czesk i ni pokierowa, jak tego yczy so-

bie papie. Przeciwnie, teraz sam Jagieo potrzebowa
posików i w Polsce ogldano si za Czechami, bez

wzgldu na to, czy byli Utrakwistami lub te Sie-

rotkami. Co do drugiego celu, to haso zwoania so-

boru objo ju nie tylko Rzesz, ale jak wiemy cay
Zachód i poczo rodzi owoce w samym Rzymie. W li-

pcu 1429 r. tak wielce dawa si odczuwa wszystkim

u steru Kocioa stojcym kardynaom nacisk o zwo-

anie soboru, e jak byskawica jednego dnia rozesza

si wie powszechna, i sobór bdzie w Bazylei zwo-

any. A jakimi rodkami walczono tutaj, okazuje si
std, e dnia 8 listopada 1430 r. przybito na paacu
papieskim i na innych wielkich paacach plakaty go-
szce powszechn konieczno zwoania soboru, z gro-b rzucon papieowi, e jeeli sam tego nie uczyni

natychmiast, naówczas moe si spodziewa wypowie-

dzenia obedyencyi i zoenia z tronu.

Prawdziwa senzacya powstaje w Rzymie; nikt nie

wiedzia skd te groby pochodz, a e w ogoszeniu

bya mowa o dwóch ksitach dcych do takiego

zwoania soboru, przeto podejrzywano, e autorem jego

jest Fryderyk Brandenburczyk, teraz ju w obozie Zy-

gmunta bdcy, lub Ludwig ksi Brzegu. To pewna,

e bya to akcya w duchude rzymskiego króla i e
odtd zwolennicy koncylium odwaniej poczli naciska
na papiea, by zwoa dany sobór. Papie zamiano-

wa kardynaa Cezariniego dnia I-go stycznia 1431 r.

16*
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legatem w sprawie wyprawy husyekiej, a w miesic

póniej da mu penomocnictwo objcia prezydyum so-

boru, skoro si w Bazylei zgromadzi. Dano atoli kar-

dynaowi dwie bulle, jedn do otwarcia i kierownictwa

soboru, drug do odoenia tego na inne miejsce^

jeeliby tego potrzeba wymagaa. Ustpowa papie
Marcin V pod naciskiem, ale zaznacza zawsze swe sta-

nowisko, którego ani on ani nastpca jego opuci nie

móg, t. j. obrony monarchicznego ustroju Kocioa
przeciwko zakusom koncyliarystów, na czele których

sta sam król rzymski. By to niejako testament gowy
kocioa. Marcin V niebawem potem umar 20 lutego

1431 r., nazwany »temporum suorum felicitas« szcz-

ciem wieku swego, tak bardzo dbay o powag pa-

piestwa, ju i tak przez dugoletni schizm naruszon,

a testament o którym mowa wiernie wykona wród
najtrudniejszych stosunków, spowodowanych gównie
przez króla Zygmunta, witobliwy nastpca Marcina V
Eugeniusz IV.

Jeeli Witod nie przeczuwa nawet, e stanowi-

skiem swem przyczyni si do chwilowych tryumfów

Zygmunta, to powodu szuka naley w jego cia-

snym pogldzie na sprawy zachodnie i ocenianiu ich

ze stanowiska partykularyzmu litewskiego. Podobnie

jak znaczenia husytyzmu nie pojmowa Witod i oce-

nia go jako rodek do walki przeciwko imperyali-

zmowi rzymskiemu, tak obc w gruncie i niezrozumia

dla umysu jego bya walka zasad na tle koncyliary-

zmu toczona, wobec której zaj stanowisko po stronie

imperyalizmu Rzeszy niemieckiej i jej zwierzchnika.

I tutaj powodowa si Witod wzgldami na korzyci

dla Litwy, a bardziej jeszcze swoj ambicy. Wzgldy
praktycznoci i mio wasna s znamionami panowa-

nia Witodowego i nie trudno dojrze ich nietylko w sto-

sunkach zewntrznych ale take w wewntrznych. Li-

twa Witodowa nosi na sobie z jednej strony znamiona
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realizmu, praktycznoci, z drugiej podziela ze swym
ksiciem owe noli me tangere, haso, które sam Witold

podniós i gosi na Litwie. W caej ówczesnej Euro-

pie nietylko odbywa si walka o zasady, ale bio-

rce w niej gówny udzia duchowiestwo, bdce je-

dynym reprezentantem uczonego wiata, zaywa wiel-

kiego powaania i wpywu. Zapewne e i na Litwie,

gdzie si odbywaa chrystyanizacya, dokd proszono

o ksiy, zakonników, tak biskup jakote i kapan ka-

tolicki zaywa powaania, atoli o wpywie ich wi-
kszym niczego nie syszymy. Zdawa by si nawet mo-
go, e na ksicia wpywu adnego nie wywierao du-

chowiestwo krajowe, ile e jak wiadomo nie swój bi-

skup, ale ssiedni inflancki poucza ksicia o zdrono-
ci zasad husyckich, e w kancelaryi wileskiej zbyt

wolnomylny duch panowa, e biskupów swoich zmu-
szano do nielegalnych postpowa, jak do dawania
lubu ksiciu z siostr zmarej ony, do koronowania
go, czemu si z wyjtkiem Andrzeja uckiego sprzeci-

wiali. To wszystko wikszego wpywu duchowiestwa
na sprawy litewskie nie dowodzi. O fundacyach wi-
kszych kocioów i klasztorów prawda dosy czytamy,

a jednak doda naley, e wszdzie Jagieo jest dobro-

dziejem gównym, obok którego Witod wystpuje jakby

tylko przygodnie, chocia wiemy take, e w chwilach

klsk wielkich sam Witod kad fundamenty pod ko-

cioy i klasztory w Trokach i Wilnie, e je wznosi
na proby tych, do których, jak do swej drugiej ma-
onki Anny, szczerze by przywizany. elazn rk
rzdzcy w Litwie, nie pojmujcy gbiej zasad reli-

gii, nie wierzcy nawet w niektóre artykuy wiary, nie

dziwna, e nie dozwoli rozwin si wpywowi ducho-

wiestwa w taki sposób, jak si on rozwin na Za-

chodzie, e usiowa nawet stan duchowny uczyni po-

mocnikiem swoich ambitnych pomysów i jeeli dy
do odrbnej organizacyi Kocioa na Litwie, to chyba
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tylko dla poparcia swych separatystycznych zamiarów,

a nie dla dobra Kocioa i spoeczestwa. Jeeli pomy-
sy te nie weszy w ycie, to pewno stao si to z tego

powodu, e nie znalaz ksi poparcia w Kociele.

Natomiast silnego poparcia doznaway inne stany

od ksicia wielce dbaego o dobro materyalne Li-

twy, zaczwszy od tego stanu, którym on gównie
rzdzi, t. j. od bojarstwa, czyli szlachty litewskiej.

Ustawiczne wojny, poskramianie buntów, olbrzymi dwór
ksicy, wielka rzutkoc i energiczna na wszystkie

strony dziaalno, wymagay wiele rycerskich si, które

te ksi rad chowa na dworze. Szlacht uywa do

swych celów i hojnie nagradza. Prawda, e o tej hoj-

noci wiemy z Dugosza raczej anieli z dokumentów
i nada, których tak mao posiadamy z czasów Wito-
dowych, atoli wiadectwo zasuguje na wiar, chocia-

bymy tylko uwzgldnili wspóczesne wzmianki o rycer-

stwie polskiem, zapraszanem przez Witoda na wypra-

wy, a prawdziwie z królewsk hojnoci wynagradza-

nem. Ksie zaprasza na swoje wojny zawsze rycerstwo

nawet z Prus i Inflant, ale w szczególnoci mazowie-

ckie i polskie, wodzami wypraw s zawsze prawie Po-

lacy, lubo gówne dowództwo pozostaje przy ksiciu;

ksi wysoko ceni ich przymioty rycerskie, znajomo
sztuki wojennej, i zaszczepia za porednictwem tej s-
siedniej szlachty te wszystkie zachodniej cywilizacyi la-

torole na gruncie litewskim. Polacy broni zamków^
Polacy rzdz w wojsku i w kancelaryi litewskiej. O woj-

nie i sposobie jej prowadzenia na sposób zachodni mamy
do chlubnych wzmianek wspóczesnych, a z kancelaryi

ksicej wychodz pisma o wysokich, jak na owe
czasy, zaletach formy i to w jzyku aciskim i nie-

mieckim, w ruskim i tatarskim. Sekretarze ksicia wa-
daj wieloma jzykami, a wiadomem jest, e dla ua-
twienia Eussdorfowi zrozumienia wysa Witod obok
czeskiego oryginau take niemieckie tumaczenie, gdy
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W Malborgu nie byo znawcy tak podówczas rozpo-

wszechnionego czeskiego jzyka.
Do rozwoju atoli stanu szlacheckiego mao przyczyni

si Witod, przywileje ziemskie wyszy z inicyatywy Ja-

giey, on waciwie stanowi rycerskiemu na Litwie nada
fundamentalne prawa, zbliajce go do rycerstwa zacho-

dniego i pozwalajce mu na zachodnich zasadach wzo-

rowa ustrój wasny. Witod nie by przyjacielem tego

ustroju, dowodzi tego starcie si ksicia ze szlacht

podolsk. Ksie sam despotycznego bdc usposobie-

nia, widocznie by za ustrojem feudalnym na Litwie

i tylko pod naciskiem faktów czyni ustpstwa na rzecz

ziemstwa i szlachty jako korporacyi stanowej. e atoli

mia wiadomo potgi tego stanu, tego dowodem jego

wpyw na szlacht koronn, który stale utrzyma sta-

ra si, a nawet gdy przyszo do nieporozumienia z kró-

lem z powodu sprawy koronacyjnej, i wówczas nawet
do szlachty koronnej na zjedzie Jedlneskim z ca
otwartoci rycersk si odzywa. A jednakowo po-

mimo zaprosze, pomimo królewskich nagród, o staem
przesiedleniu si ziemianina koronnego pod Witoldem
nie syszymy, wszyscy wracaj z Litwy na Mazowsze
do Korony, do swobód wikszych i do zachodniej aury,

do sió i miast zachodnich. Despotyzm ksicia impono-

wa szlachcie zachodniej, hojno zachcaa do suby
wojennej, ale ani serce ksicia ani jego sposób rz-
dzenia nie zachcay do pozostania na Litwie, gdzie ta-

kich Moskorzewskich i Olenickich, przelewajcych krew
za Litw, zwano cudzymi ludmi. Pitno despotyzmu

z ca surowoci wystpowao jeszcze na ziemianinie

htewskim, zwaszcza w stosunkach do stanu wocia-
skiego, co równie nie zachcao do staego osiedlania

si. W kadym jednak razie wpyw ziemiastwa zacho-

dniego na Witodow Litw jest znaczny, przebija si
w wojnach i dyplomacyi ksicia, ale take w instytu-
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cyach ziemiaskich na Litwie, stanowicych jej cznik
z Zachodem.

Take stan mieszczaski by owym czynnikiem,

który obok szlachty stanowi na Litwie gówny jej

cznik z zachodem. Nie potrzebujemy dodawa, e unia

otworzya na ocie bramy dla stanu mieszczaskiego
w caej Litwie, i e zarówno z Niemiec, z Prus i In-

flant, jak gównie z Mazowsza i z Polski przybywaj
ci osadnicy, z których skada si to litewskie miesz-

czastwo, jedna z najwikszych dwigni wzrostu Li-

twy na polu handlu i przemysu. Wnosio ono wogóle
zarodki kultury zachodniej do Litwy i rozwojowi ich

zabezpieczao przyszo. Ono te byo podwalin Ko-
cioa katohckiego i wszdzie jak na Zachodzie wspie-

rao go swymi cechami i bractwami, nie mówic ju
o gminie samorzdnej na prawie niemieckim fundowa-

nej. Ju podrónik zachodni, jakim by Guillebert de

Lannoy, wspomina o kilku ogniskach takich cywilizacyj-

nych na Litwie, wprawdzie jeszcze z drzewa zbudo-

wanych, ale zreszt ludnych i skrztnych w pracy na

wzór miast zachodnich.

Wielkiego wzrostu doczekaa si Litwa na polu

handlu. Przed rokiem 1386 by on niejako przygu-
szony, z powodu, e waciwie handel móg by pro-

wadzony tjdko w czasach rozejmów z pogask Li-

tw, a tych rozejmów tak byo mao, powtóre, e do-

wóz pewnych artykuów handlu, jak broni, prochu

strzelniczego i t. p. by wzbroniony. Ta epoka przery-

wanego handlu, zawisego od hasa pokoju lub wojny

z Malborga goszonego, trwaa do chrztu Jagiey,

z chwil t bowiem upadaa przyczyna do owego usta-

wicznego stanu wojennego, a temsamem ustawa po-

wód do wikszych przeszkód na polu handlu. Objawia

si tedy wzrost handlu przez wzrost miast, jak Wilna, Ko-

wna, Trok, Grodna, przez napyw cudzoziemskich kup-

ców, osiedlanie si tame rzemielników Polaków i Niem-
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ców, tworzenie osobnych gmin na prawie niemieckiem,

a nawet przez tworzenie osobnych kantorów handlo-

wych, jak to si stao w Kownie. Przez jaki czas jesz-

cze, co prawda, stosunki handlowe doznaj dawnych
przerw, gdy Zakon ignorowa poniekd zmian sto-

sunków na Litwie i jak dawniei nawiedza j wojen-

nemi wyprawami. Dopiero gdy Witod ustali rzdy na
Litwie, a temsamem i ubezpieczy pokój na zewntrz,
mona byo mówi o nowej a wietnej epoce litew-

skiego handlu. Zapewni j ksi swemu krajowi uka-
dem na wyspie Salin z Zakonem w 1398 r. zawartym,

na mocy którego przyrzeka wolno handlu i prote-

kcy dla kupców niemieckich bez adnych opat, prócz

ce z dawna opacanych. Takim samym przywilejem

obdarzy Zakon kupców litewskich, a odtd nie zapo-

minano o zatwierdzeniu tego artykuu pokoju w adnym
z traktatów przez króla i Witolda z Zakonem zawie-

ranych. Doda i to naley, e ta wolno handlowa
bya bardziej podan przez Litw anieli przez Za-

kon, a najbardziej przez kupców, zarówno pruskich ja-

kote i inflanckich, którzy gównie korzystali z lej zo-

tej epoki handlu litewskiego.

Wspomniano ju, e handel gównie drog wodn
prowadzono, a wic Niemnem i Dwin, dla braku l-
dowych dróg, których zreszt tylko zimow por uy-
wano. Spawnym Niemnem sprowadzano towary i pody
surowe z gbi Litwy, wieziono je na tratwach, wici-

nach, dubasach Niemnem i Gilg do zatoki Kurskiej,

a dalej Dejm i Przego do fryskiej zatoki. Drog t
transportowano gówne artykuy handlowe Litwy, drze-

wo, popió, wosk, futra, skór, len i przdz. Natomiast

z Prus dowoono gównie sól, sukno, i ogóem mate-

rye, dalej ledzie, cukier i korzenie, a wreszcie przed-

mioty bardzo rozwinitego ju przemysu pruskiego

lub zamorskiego. Zaledwie lody odpyny z rzek, a ju
pruskie odzie, które sól dowiozy, wziwszy adunki
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litewskich produktów, w towarzystwie caej floty litew-

skich wicin i dubasów wiozcych równie artykuy li-

tewskiego handlu, drog Niemnow zday do Prus,

by tam w miastach, jak Królewcu, Elblgu, Brunsber-

dze, Gdasku, spieniy towary. Wspomnie naley,

e ju za Witolda handlem litewskim zajmuj si ydzi.
Doda wypada, e handel ten doznawa wielkiej

i yczliwej opieki Witolda. Jak na kadem polu gospo-

darki pastwowej tak i na tern rozwija Witold ener-

gi ilekro tego wymagay okolicznoci, czyto by za-

rzdzi sprawiedliwo okoo miar i wag, jak to byo
w Poockiem w 1399 r., lub by ochroni kupca litew-

skiego od naduy, jak to byo 1413 r. W takich bo-

wiem razach wystpowa ksi jako rozjemca i naka-

zywa rzeteln wag, lub te represaliami zmusza ob-

cego kupca do zado uczynienia sprawiedliwoci. Ile-

kro wyrzdzono krzywd litewskim poddanym w Pru-

siech lub Inflancioch, tylekro aresztowa Witold to-

wary pruskich lub inflanckich kupców i odszkodowa
nimi poleca swoich poddanych. Znanem jest, jak sta-

nowczo wystpi Witold w 1413 r. w Rydze w obronie

swych poddanych, a gdy Ryanie odwoywali si na
traktat handlowy, zawarty przez Montygierda imieniem

Pooczan, owiadczy im ksi stanowczo, e naley
im wiedzie, i Montygierd zgoa niczego nie mie za-

rzdzi bez woli wielkiego ksicia. Oczywicie, e ener-

gi tak zasania ksi kupiectwo swoje i broni przed

zagranicznym kupcem interesy litewskiego handlu, nie

dziwna tedy, e tak obcy kupcy jak i Litwini w póne
wieki wspominaj czasy Wtodowe, jako zoty okres

litewskiego kupiectwa. Doda i to naley, e liczne wy-
prawy ksicia w gb Rusi byy równoczenie otwar-

ciem nowych dróg handlowych i wskazaniem nowego
pola zbytu dla rodzimych produktów handlu lub po-

wstajcego tu i ówdzie przemysu. W Witebsku i Smo-
lesku kwitny ^miny niemieckiego prawa za czasów
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Witoda. Wiadomo z dziejów wyprawy nowogrodzkiej
z 1428 r., e Witod przerba drog przez nowogro-
dzkie puszcze do tego potnego emporyum handlu pó-
nocnej Rusi, a temsamem otworzy tak swoim podda-
nym jakote i Nowogrodzianom artery komunikacyjn,
przyczyniajc si do oywienia iandlu z Rzplt. Z dróg
tych nowych i nowych arteryi korzysta te handel pru-

ski i inflancki, to te kupiec litewski z reguy by fa-

woryzowany w miastach pruskich, tak np. w Gdasku
pozwalano kupcom litewskim towar swój zbywa w dro-

bniejszych partyach, nawet i po wsiach okolicznych

sprzedawa, a taksamo pozwolono mu zaopatrywa si
w towary u obcych nawet kupców, tak e Litwinów
wyjmowano w zupenoci z pod rygoru prawa ska-
dowego. Wiadomo te, e dla oywienia wzrosego sil-

nie handlu Pawe Russdorf, mistrz Zakonu, myla
o zbudowaniu kanau z Labiawy przez Nemonin i Gilg
celem ominicia niebezpiecznej dla statków kurskiej

zatoki, projekt jednak nie zosta wykonany. Ju sam
kantor niemiecki w Kownie tak silnie urasta, e mo-
na byo pokusi si o wielk nawet ofiar dla ua-
twienia komunikacyi z Litw.

Z tych rysów o mieszczastwie i kupiectwie litew-

skim za Witoda, wypywa dowodnie wielka dbao
ksicia o ten stan. Pojmowa ksi dokadnie, e fi-

nansowa sia pastwa polega na mieszczastwie. To te
chwali Dugosz ksicia za zawieranie korzystnych uka-
dów kupieckich, dodajc, e przy tej sposobnoci zbie-

ra niezmierne dochody do swego skarbca.

O stanie wociaskim mao mamy danych z czasów

Witoda; wiemy, e dzieli si na dwie gówne klasy, na
wolnych i niewolnych i e tych ostatnich bya wielka li-

czba. Z tego jednak co wiemy z czasów póniejszych, Ka-

zimierza Jagielloczyka, wnosi mona, e i ci wolni

wocianie byli w cikiem jarzmie, takiem^ jakie na za-

chodzie nazywano niewol. O stanowisku Witoda wo-
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bec wocian mao tylko pozostao ladów ródowych,
ale i z tych, które posiadamy, wypywa, e sta na sta-

nowisku feudalnem litewskiem, jakie zajmowa i wobec
szlachty. Norm sub paszczynianych byo dni 14

w rok z anu, ale za to byo co nie miara danin, czyn-

szów, suebnoci, tak, e ostatecznie móg czowiek
z Zachodu na Litw przybywajcy nazwa te stosunki

niewolnictwem. Charakterystycznem jest to co opowiada

Dugosz, e Witold tych dzierawców, którzy si wzbo-

gacali wyciskaniem owych danin i zdzierstwami ró-

wnie bez litoci kaza pozbawia mienia, ale potem

im nadawa jeszcze lepsze dzierawy i urzdy, a czy-

ni to, jak wiadomo, w tym celu, aby ziemi such zwil-

a, a znowu zbytnio wilgoci przemok jak gbk
wyciskaniem osusza. Jak wic widoczna, praktyczno
jest zasad ksicia, któr dowodnie widzimy i w sto-

sunkach wewntrznych Litwy, na których równie nie-

zatarte wycisn pitno Witod.

Takiem byo spoeczestwo litewskie za Witolda

w chwili, kiedy wskutek poznanych przez nas przy-

czyn podnosi si duch separatyzmu. Zasada prakty-

cznoci, wpojona w nowe spoeczestwo, nie przejte

duchem chrystyanizmu, bya dla niespokojnego i dum-
nego widrygiey podanym rodkiem do snucia am-

bitnych planów. Cae dzieo dotychczasowej, pó wieku

trwajcej pracy, cay dorobek cywilizacyi zachodniej

postawi nastpca Witolda nad brzegiem przepaci. Je-

dno jednak byo w tem spoeczestwie, czego Witod
nie zaszczepia, ale co weszo z uni we wszystkie stany

i stanowio si odporn przeciwko zakusom ambicyi,

t. j. duch solidarnoci z Koron i Zachodem. To bo-

wiem byo jasnem dla wyszych i niszych stanów, e
dobrodziejstwa wolnoci i samorzdu zawdziczay one

jedynie królowi i Koronie, e wzy unii dajce pod-

staw do rozwoju tych wolnoci przybliay Litw do

Europy, pozwalay na wykorzenienie dzikoci obycza-
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jów, na usuwanie gniotcego despotyzmu. Te odczu-

wane ju przez stany dobrodziejstwa byy t potg,
z któr si kady bunt, kada próba obalenia wszcze-

pionego porzdku liczy musiaa przy wprowadzaniu
na nowo dawnego despotyzmu, który ju zacz traci

w pastwie racy bytu.
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Jeeli episkopat polski przez usta Zbigniewa Ole-

nickiego zaoy protest przeciwko koronacyi Witoda,
zauway naley, e uczyni to raczej ze wzgldów na
dobro Kocioa anieli ze wzgldów politycznych, chocia
i te, jak ju wyej wspomniano^ wchodziy w rachub.
Byo bowiem jasnem, e Litwa zmniaa pod rzdami
Witoda, gdyby jednak pozostawion zostaa swoim
wasnym siom, nietylko nie zdoaaby przeprowa-

dzi zada wzitych na si przed pówiekiem i przy

pomocy polskiej, ale mogaby si rozpa na czci
skadowe i znikn. Dziki sprystym rzdom Wito-
da, jakkolwiek — jak wiemy — niezbyt religijnego

ma, a nawet, jakbymy to dzisiejszym terminem ozna-

czyli, liberalizmem podszytego, katolicyzm obj szero-
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kie przestrzenie wschodu, jak nigdy przedtem, a co

równie rzecz niemaej wagi rozwojem swym popiera
rozwój Kocioa nad Batykiem, w szczególnoci w In-

flantacli i wzajem od Inflant doznawa bodca i siy.

Niezawiso Kocioa w Inflantach istotnie mocno za-

len bya od katolicyzmu Litwy, wszak widzielimy,

jak kilkakrotnie sprzgy si losy kocioa inflanckiego

z losami Litwy i jak episkopat inflancki szuka u Wi-
tolda podpory przeciwko uciskowi krzyackiemu, a szu-

ka jej nawet wówczas, kiedy Witold, wskutek swychde separatystycznych, sta si zawisym od Zakonu.
Klska, która wówczas grozia Kocioowi w Inflantach,

jak to wnet obaczymy, staa w cznoci z tokiem spraw
litewskich, i tem bardziej Kocioowi grozia, im bar-

dziej Witolda denia popierane byy przez Zakon.

Wrómy bowiem do faktów ju wspomnianych
i zapytajmy, jakie stanowisko wobec nich zaj Wi-

told mianowany przez papiea tutorem episkopatu,

egzekutorem bul zapewniajcych episkopatowi pano-

wanie niezalene w Rydze. Czy w styczniu 1428 roku

przed sw wypraw nowogrodzk da bodajby wyraz
oburzenia z powodu morderstwa kanonika Vulehavere,

utopionego przez krzyaka Goswina z Ascheberg? e
morderstwo nie stao si bez wiedzy przeoonych Za-

konu, o tem wszake wiedzia pewno Witold lepiej,

anieli my to dzisiaj na podstawie przyznania si
mordercy Goswina wiemy. Wszake arcybiskup ryski

na gwa ten Zakonu odpowiedzia zoeniem sukni krzy-

ackiej i przyjciem wraz z ca kapitu augustya-
skiej; grozia przeto wprost wojna domowa, gorszca,

gdy wojna Zakonu z kocioem panujcym w Inflan-

tach. Witold ani sowem nie zaznaczy swego stanowiska

w tej sprawie, któr w czasie jego nowogrodzkiej wy-

prawy zaatwiono polubownie w tak niekorzystny dla

Kocioa sposób, e episkopat musia podj spraw
w samym Rzymie przeciwko Zakonowi.
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W Rzymie jednak król Zygmunt i elektorowie po-

pieraj Zakon w kwesty i habitu. Zakon stara si prze-

ci wszelk korespondency episkopatu z Rzymem.
Biskup ozylijski Kubant opuszcza dyecezy i jedzie do
Rzymu z cikiemi oskareniami Zakonu, który wspie-

ra wiaroomnego wasala biskupiego a piratów uywa
do najazdu dóbr biskupich. Skarg zawierajc 233 ar-

tykuów przedoy Kubant w Kuryi, a nadto wskazó-

wk, e rzeczy zamordowanego przez Goswina kano-

nika Vulehavere widziano u komtura gdaskiego. e
te nie uprztnito biskupa po drodze — pisa proku-

rator Zakonu do Malborga — naleao go wrzuci do
morza, byoby mniej kopotu; zmary nie szkodzi.

Wtedyto mciwy landmistrz Rutenberg kaza zaj cae
biskupstwo ozylijskie, przyczem dopuszczono si krzy-

czcych gwatów. I dopiero wówczas kiedy król Eryk
ofiarowa swe usugi do odparcia gwatów, take i Wi-

told, widocznie tem zachcony, wystpi przed królem

Zygmuntem ze skarg o podeptanie praw swych kon-

serwatorskich. Na hab moj — kaza on owiadczy
królowi — Zakon zaj kaza gwatem zamki, miasta,

wsie biskupie, podczas gdy sprawa w czci jest ju
zaatwiona sdem kompromisarskim a czci w Rzy-

mie jest toczon. Zakon za podstpem walczy. Niechaj

król wezwie landmistrz a do zaniechania ucisku bisku-

pów, do szanowania praw cudzych i do nienaruszania

praw moich tutorskich. Bya to surowa mowa ksicia,

który zna zamiary Zakonu, ale nie chcia przeciw nie-

mu wystpi otwarcie i dlatego przez Zygmunta wy-

wiera nacisk. Landmistrz znowu w tem zwizaniu rk
Witolda czerpa otuch do walki z episkopatem i nie

wiele sobie robi z grób ksicia. Widoczna to z za-

rzdzenia pogotowia wojennego, na wypadek, gdyby
ukady z arcybiskupem, które w pocztkach padzier-

nika odby si miay, spezy na niczem. Zada te
landmistrz przyrzeczenia od lenników Harryi i Wir-
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landyi, i bd bronie sprawy Zakonu a do Rewia wy-
sano zaog. e Zakon zupenie ju nie zwaa na
groby Witoda, to jawnie pokaza si miao na zje-

dzie z episkopatem. Stao si to w pierwszycli dniaci

padziernika w Wolmarze, gdzie metropolita dotd
zwyciski, zrzek si buli Marcina V i podda pono-

wnie kapitu pod wpyw Zakonu. Z rezultatów zja-

zdu okazao si dowodnie, jakimi landmistrz walczy
rodkami i jak mao z drugiej strony liczy móg epi-

skopat na poparcie tutora. Nawet nieustraszony biskup

dorpacki pozostawa pod wpywem trwogi sianej przez

Zakon po caych Inflantach. Widoczna to z jego owiad-
czenia wiadectwem notaryalnem stwierdzonego a opie-

wajcego, e metropolita tylko grobami zastraszony

ustpi i jeeliby on sam mia take da zezwolenie,

to równie uczyni tylko spowodowany bojani, która

i nietrwoliwego owadn moe. Powróciwszy do Ron-

neburga metropolita równie pod przysig zoy
wiadectwo ze z w oku, e gwatem zmuszono go do

przyjcia warunków, bez wiadomoci penomocnika ka-

pituy, i e dobrowolnie nigdy by ich nie przyj.
mier Witoda, równoczenie zasza, nie zmienia

smutnej w Inflantach doli Kocioa zagroonego na ca-

ej linii wschodniej, ju nietylko z powodu nacisku wy-

wieranego przez Zakon, ale te i wskutek zmian za-

szych na Litwie po mierci Witoda. Episkopat inflan-

cki szuka musia ratunku w dalszych ukadach z land-

mistrzem i w oddaniu caej sprawy Rzymowi. Ta smu-

tna dola Kocioa w Inflantach bya wskazówk, e
i w ssiedniej Litwie nastaj ze czasy dla katolicy-

zmu i e Witold przy caej swej dzielnoci nie zabez-

pieczy naleycie losów katolickiego Kocioa w kraju.

Podobnie jak za czasów arcybiskupa Sintena wiedziano

teraz, e waciwym kierownikiem spraw cywilizacyj-

nych, a zarazem tym, który szerzy i broni interesów

Kocioa i dwiga ludy na wyszy szczebel cywiliza-

W;ady«/aw Jagie/o. T. IT. 17
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cyjny nie by zmary ksi, ale e by nim król Ja-

gieo, daleki ale wierny przyjaciel episkopatu inflan-

ckiego. Najlepszym dowodem, e Witold nie kierowa
biegiem rzeczy lecz nim by porwany, e nie wpywa na
wypadki o dziejowej doniosoci, ale e przez nie by
miotany, s bezporednio po jego mierci zasze wyda-
rzenia na Litwie. Wyniesiono tam na tron wielkoksi-

cy starego burzyciela, dawnego wroga Witodowego
a brata królewskiego widrygie, który jeszcze za

ycia Witolda przysposabia sobie stronnictwo i wi-

chrzy na Litwie. Ten natychmiast wstpuje w lady sepa-

ratystycznych robót swego poprzednika, wchodzi w sto-

sunek przyjani z obydwoma mistrzami, a ponadto

ofiaruje przymierze Zakonowi i Zygmuntowi, a jakby

na ywy dowód, e depce uni i da niezawisoci,

wizi sdziwego króla Polski a swego brata i dobro-

dzieja, Jagie. Rozam, którego unika Witold w sto-

sunku do Polski, sta si faktem dokonanym; widry-
gieo stan otwarcie w obozie Zygmunta i jego sate-

litów na Wschodzie, depcc cywilizacyjne dzieo unii

w sposób icie barbarzyski, gdy nie trzeba chyba

dodawa, e uwizienie sdziwego Jagiey wywoao
oburzenie nietylko w Polsce i w Rzymie ale take i na

innych dworach europejskich, gdzie król posiada ju
nietylko przyjació ale take zwizanych wzami
krwi powinowatych. Z Rzymu zagroono kltw nie-

wdzicznemu ksiciu, ale skoro si wnet dowiedziano

o wypuszczeniu na wolno króla, udzielono aski a na-

wet uczyniono mu drobn koncesy osobist, pozwala-

jc uywania ani w niedziel i wita.
Zrywajc z Polsk ksi pozawiera zwizki

z Moskw, Twerem, Tatarami a wreszcie 19 czerwca

1431 r. zawar traktat zaczepno-odporny w Skirstymoniu

z Zakonem. Episkopat inflancki w gbokiem rozumie-

niu szkodliwoci przymierza dla Kocioa, nie potwier-

dzi go, lubo si o to doprasza widrygieo. Bo
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te natychmiast rozpocz ksi wojn z królem, który

z wielk potg wyruszy na Woy przeciwko bunto-

wniczemu bratu. Król jednake celem uniknicia rozlewu
krwi bratniej i okazania ludom dowodnie, jak wstrtn
jest dla wojna domowa, zawar pod uckiem dwule-

tni z ksiciem rozejm (do czerwca r. 1433).

Stosownie do podwójnego wroga rozwinito akcy
w dwóch kierunkach, na wewntrz obronn i na ze-

wntrz dyplomatyczn, ile e szo take o zachowanie
dobrych stosunków i pokoju z Zachodem, który Zy-

gmunt przeciwko Polsce podburzy usiowa. O tej dru-

giej stronie ówczesnej polityki koronnej pomówimy pó-

niej, najpierw naley nam pozna walk z wrogiem
wewntrznym. Jak nietylko z przekazu wspóczesnego
historyka ale z faktów niewtpliwie wypywa, posta-

nowiono wystrzega si wojny z kilkoma naraz nie-

przyjaciómi , których miano dokoa podostatkiem,

i plan ten cile wypeniono, tak e ciosy nastpoway
po ciosach, a nieprzyjació jednego po drugim kolejno

zwyciano. Doda jednak tutaj naley, e co do wojny
z Litw, król zaznaczy odraz gbok do bratobój-

czej walki, zwleka z wojn, wród zwyciskiej wojny
zawiera rozejmy korzystne dla niewdzicznego brata,

to znowu udzi go lub przeszkadza nawet wojnie i na-

raa si na zarzuty, e Litwie i Rusi bardziej anieli

Polsce sprzyja. Wszystko to spenia widocznie z góry

powzitym planem oszczdzania krwi bratniej i dopro-

wadzenia do zgody. Ku temu celowi zgody nie szcz-

dzono ofiar i pracy, uyto wszystkich sposobów, by
jej z godnoci Korony i z dobrem Kocioa dokona
w taki sposób, aby módz przystpi do pokonania gó-

wnego wroga, tego, który mia dzieo rozamu z woli

króla Zygmunta przypiecztowa, tj. wielkiego mistrza

Zakonu, Russdorfa. Nastpnie chodzio o to, aby uniemo-

liwi raz na zawsze Zygmuntowi wmieszanie si w spra-

wy wewntrzne pastwa jagielloskiego, oddali go od
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monoci szkodzenia unii i cigania na ni takich nie-

bezpieczestw, jakie teraz zewszd groziy.

Jeeli kiedy Polska pozostawaa w trudnem, za-

wikanem i gronem dla siebie pooeniu, to pewnie

w chwili buntu widrygiey i równoczesnej wojny

z Zakonem niemieckim. Wymownemu sowu i wpra-

wnemu pióru biskupa Olenickiego, który jako gówny
pogromca niebezpieczestw jasno sobie zdawa spraw
z caej burzy sprowadzonej na Koron przez zazdro
ssiadów, zawdziczamy opis sytuacyi \ Wskazywa bi-

skup najpierw na niebezpieczestwo z powodu zwizku
politycznego widrygiey z Zakonem, z Moskw, Wo-
osz i Tatarami przeciwko Polsce, ale wikszy nacisk

kad na niebezpieczestwo groce wierze z powodu
podawania rki przez taborytów wyznawcom kocioa
wschodniego, Rusinom, podburzanym przez widry-
gie, który Korybuta wyznawc zasad taboryckich

uywa do porozumiewania si z husytami. Na niebez-

pieczestwo z takiej ligi na tle religijnem pynce, —
przyczem w rachub wchodziy niektóre analogie po-

midzy husytyzmem a wyznaniem wschodniem, jak

komunia pod obiema postaciami , ubóstwo ksiy,
wreszcie kwestya jzyka, — kad Olenicki gówny na-

cisk, a jakby na dobitne stwierdzenie faktycznego nie-

bezpieczestwa, wskazywa na owego apostat Fran-

ciszkanina, Czecha, który zaraony husytyzmem uciek

z Polski do Modawii i tam zaoy ognisko husyty-

zmu, burzc saby tutaj katolicyzm ku najwikszemu
zgorszeniu biskupa Seretu, i uczc Modawian sztuki

wojennej wedug zasad taboryckich. »Wkrótce zaniknie

tam katolicyzm, jedni wróc do pogastwa, drudzy do
schizmy* — pisa biskup krakowski donoszc i o tem, e
wojewoda modawski, dawny wasal Polski, odstpiwszy
od zwizku lennego, zawar sojusz nietylko ze widry-

C. ep. II, N. 204.
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gie ale nadto z Turkiem i Tatarami. Nie sama Pol-

ska, pisa biskup, ale cae chrzeciastwo poniesie nie-

powetowane straty, jeeli nie zaradzimy zemu ^.

Na szczcie u steru rzdów stali wanie mo-
wie dzielnie zemu zaradzajcy, którzy pojmujc wag
niebezpieczestwa, cay naród zdoali zjednoczy do

jego odparcia. Po zawarciu pod uckiem zawieszenia

broni, chodzio gównie o poskromienie zuchwaego na-

jazdu krzyackiego na Wielkopolsk i Dobrzy, ile e
Russdorf zawarszy przymierze z widrygie by te-

raz gow ligi przeciwko Polsce zwróconej, usiujcej

cae Niemcy przeciwko niej podburzy. Liga ta siga-

jc od Wisy po Rewel, Moskw i ujcie Dunaju, pod
wpywem energicznego ma moga speni destruk-

cyjne zadanie, jakie sobie postawia.

Zanim atoli miano wykona to gówne zadanie

odporu, naleao ratowa spraw katolicyzmu, który

pod obuchem widrygiey i ligi zanika na caym
wschodzie^ litewskim. Na Rusi groono mu wprost eks-

terminacy, odkd widrygieo z dworem swym pocz
publicznie popiera koció wschodni. Dwoma rodkami
zdano do celu. Najpierw rozcignito prawo polskie

na ruskie prowincye koronne, co dokonano wielkim

przywilejem krakowskim ze stycznia 1433 roku. By to

przywilej jedlneski z drobnymi dodatkami, ale z wa-

nym jednym, a mianowicie z rozcigniciem prawa
polskiego na Czerwon Ru. Przez to postanowienie

obszerne prowincye zyskiway dobrodziejstwa autono-

micznych, wysoce ju rozwinitych, instytucyi zacho-

dnich, a tern samem zapewnienie wikszego udziau
w pracy cywilizacyjnej i dziaaniach pastwa. Dobro-

dziejstwa ze róda samorzdu pynce byy nietylko

moralne, ale take materyalne, std te dno do

1 non solum hec regna sed tota fere christianitas damna ir-

recuperabilia pacietur.
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ich uzyskania na Rusi obejmowaa nietylko wysze
warstwy spoeczestwa, ale nadto i mieszczastwo
i ogóem wszystkie warstwy i narodowoci. Ale ju
przed tem nadaniem Ru Czerwona uywaa swobód
daleko wikszych anieli one przysugiway Rusi na
Litwie, to te król przywilejem z koca padziernika
1432 r. rozcign te swobody na Ru woysk, ob-

darzajc j wszystkimi przywilejami, jakie przysugi-

way ziemianom ziemi lwowskiej. Dobrodziejstwo to

musiao wpyn dobroczynnie na ssiednie ziemie pod
zarzdem ksistwa bdce, które burzy i zawierusza
przeciwko królowi widrygieo. Zwikszywszy w ten

sposób siy wasne i kig bojowników, przystpiono
do obalenia buntowniczego ksicia. Postanowiono bo-

wiem wynie na tron wielko-ksicy szczerze do Ko-

cioa przywizanego Zygmunta Kiejstutowicza, brata

Witodowego, dajcego rkojmi, e bdzie walczy
w obronie wiary przeciwko caej lidze. Trzeba jednak

byo w tem dziele wyniesienia Kiejstutowicza na tron

ponie pewne ofiary i zdoby si na wysiki. Trzy-

mano stra wojenn na wszystkich granicach Polski,

werbowano nietylko husytów, lecz i zacinych na l-
sku, Pomorzu i w Marchii. Naley podnie te wiel-

kie ofiary krwi i mienia caego narodu, ile e wcale

nie tajono sobie faktu, i podejmowano walk w kilku

stronach równoczenie. widrygieo i obydwa Zakony,

Tatarzy i Modawia, oto acuch nieprzerwany wrogów.
A skoro dodamy nadto i równoczesne rokowania Zy-

gmunta z taborytami, których wódz Biedrzych ze lska
zapowiada, e wolaby z pomoc pody widrygielle

anieli Polakom \ skoro wemiemy nadto na uwag ów
najazd Tatarów na Podole i Ru, skd zagony wysy-

ano a pod Sandomierz i po Wgry 2, naówczas poj-

» SSr. Sil. VI, 127.

2 Raczyski C. d. Lit. p. 374.
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mierny, ile to ofiar pocigna za sob obrona dziea

cywilizacyjnego, podjtego przez sdziwego króla.

Upadek widrygiey dokonany zosta bez wywo-
ania jakiej wikszej ogólnej zawieruchy na Litwie.

W lipcu 1432 widrygieo bawi w drodze w Oszmia-

nie z caym dworem i on, udajc si na zjazd w Brze-

ciu, gdy w tem uderzy na Zygmunt Kiejstutowicz

tak nagle pod Oszmian, e zaledwie sam ksi zdo-

a ocali si ucieczk. Zygmunt, katolik, obj rzdy
w Wilnie, dla widrygiey pozostay wschodnie poa-
cie wielkiego ksistwa: Poock, Witebsk, Smolesk. Na-

stpi dawno podany przez Zakony i przez króla

Zygmunta rozam Litwy na dwie jej poowy skadowe,
rozpocza si walka domowa, w której Polacy stanli

po stronie Zygmunta i popierali go w walce. Unia je-

dnak, któr widrygieo w brutalny sposób podepta,

wychodzia zwycisko z tej wielkiej próby.

We dwa tygodnie po wyparciu z Litwy widry-
giey, 15 wrzenia tego roku, nada król przez Zbi-

gniewa Olenickiego i innych penomocników koron-

nych przywilej dla Rusi litewskiej stanowicy podsta-

w równouprawnienia Litwinów i Rusinów w caem
ksistwie. Unia w zasadniczej swej podstawie zostaa

wzmocnion i rozszerzon; wyniesionego przez Litwi-

nów Zygmunta, który mia jej broni, zatwierdzono na
ksistwie. Za cen ustpstw terytoryalnyeh uczynionych

przez Zygmunta Kiejstutowicza na rzecz Polski, Litwa

uzyskiwaa wasnego ksicia na drodze wyboru, jak tego

da akthorodelski z 1413, Ru litewska równouprawnie-

nie— a obie pomoc od Korony, i to w chwili, kiedy widry-
gieo ponownie wszcz walk domow przeciwko Litwie.

Teraz widrygieo bolenie odczu skutki zgody
polsko-litewskiej. Najpierw pomoc Zakonu go zawio-

da, ile e Zakon pruski sam si zbroi do wojny, po-

wtóre e lubo mistrz w pocztkach r. 1432 ukrzepi

ponownie skirstymoskie z widrygie ukady, to



264 WADYSAW JAGIBO

wobec tego, e Zygmunt Kiejstutowicz ofiarowa mu
równie przymierze, nie wiedzia z kim trzyma, czy

z Zygmuntem czy te z widrygie. Musia widry-
gieo zadowolnie si pomoc landmistrza inflanckiego

i dowiadcza przytem klsk kolejnych. Najprzód 8-go

grudnia pobi go na gow pod Oszmian Zygmunt
Kiejstutowicz i om chorgwi zdoby. Wyprawa na Po-

dole równie niepomylnie wypada, albowiem jeszcze

30 listopada pod Kopestrzynem Polacy zadali jego

stronnikom klsk i 12 chorgwi zdobytych odesali do

Krakowa. Mistrz inflancki, zamiast wspólnie ze widry-
gie wojowa, zadowolni si wypraw na wasn rk
i zniszczy Uciany, Tauroginie, co dla przebiegu wojny

adnego nie miao znaczenia. Taksamo i wyprawa te-

go landmistrza wraz z widrygie w styczniu 1433

na Litw podjta, prócz spustoszenia kraju, adnych
powaniejszych za sob nie pocigna skutków, chyba

e zagroony zewszd Zygmunt Kiejstutowicz tern bar-

dziej musia polega na królu, czynicym zreszt wiel-

kie przygotowania do wojny z mistrzem Russdorfem.

Wszystkich oczy zwrócone byy na Polsk i jej

zapasy z Zakonem, od których zaleao uspokojenie

caego Wschodu. Wypadki nastpoway tutaj z dziwn
dokadnoci, jakby na dowód, e kierowaa nimi je-

dna wprawna i pewna rka. Oto wspomniany upadek
widrygiey nastpuje w czasie, kiedy dowódzcy Sie-

rotek Jan apek i Otik Loa zawarszy w lipcu 1432 r.

ukad z królem co do posików wojennych, wysali li-

sty wypowidnie Zakonowi, który wspiera »Zygmunta
przeciwko husytom i zama przymierze zaprzysione
z Polsk «. Nie do na tem — jeszcze na wiosn, kie-

dyto z Wgier grozia Polsce wojna, taboryci podej-

muj ze lska wielk na Wgry wypraw oczywicie
przez Polsk, jakkolwiek zarówno kasztelan krakow-
ski jakote i biskup krakowski stawiali przeszkody po
drodze pochodowi, a ziemia krakowska bardzo dotkli-
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wie odczua przemarsz husytów \ Po stronie króla sta-n bratanek Eryka króla unii skandynawskiej, Bogu-
saw IX Pomorczyk, któremu król da siostrzenic sw,
ksiniczk mazowieck, za maonk; za Bogusawem
cz ksit lskich stana równie po stronie pol-

skiej, a Brandenburczyk i ksi Minii, jako przyja-

ciele Korony, nie przepuszczali nawet przez swe kraje

zacinych do Prus. Papie da by królowi dziesiciny

na wojn z Tatarami i husytami, a gdy z pierwszymi
istotnie walczono, jako ze sprzymierzecami ligi wiel-

kiej, której firm nadawa widrygieo, przeto nie dzi-

wna, e funduszów uyto na wojn z t lig. Na sobo-

rze zawia prd dla Jagiey przyciylny i postanowiono
zbliy si do i zaprosi go do udziau w naradach.

W kocu ci, na których Krzyacy tak bardzo liczyli,

Woosi modawscy, którzy, jak wiadomo byli w przy-

mierzu ze widrygie i Zakonem przeciwko Polsce,

teraz po strceniu Eliasza z tronu i zoeniu królowi
hodu przez Stefana wojewod (w czerwcu 1433), sta-

nli po stronie polskiej, i zapewne niemae byo zdzi-

wienie Krzyaków, skoro w lipcu wród wojsk polskich

obaczyli take chorgwie modawskie.
Wojn z 1433 r. z Zakonem nazywano wypraw

odwetow. I susznie — w instrukcyi bowiem, jak
otrzyma wódz wojska Mikoaj z Michaowa, kasztelan

krakowski, od króla przed wypraw, by zawarty na-

kaz, aby nigdzie duej si nie zatrzymywa, nie ba-

wi si zdobywaniem zamków i miast, lecz zniszczy
naprzód Pomorze cae a potem dopiero uderzy na ja-

ki gród lub miasto i zdoby je, by módz tam zaog
si rozoy a do ukoczenia wojny. Rozkazów co do
spustoszenia Pomorza cile si trzyma Michaowski,
lecz wojna nie bya wypraw mcicieli, nie postpo-
wano bowiem na wyprawie w taki sposób, jakby na

1 C. ep. II N. 215.
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to pozwala najazd, przed dwoma laty z Prus na bez-

bronn Polsk dokonany. To j^ednak pewna, e i planu
cile nie speniono. Sdziwój Ostroróg z posikami
Sierotek spustoszyli wprawdzie Now Marchi i wy-
ruszyli ku Chojnicom, dokd ju Michaowski zdy
by z gówn armi, ale tutaj nadaremnie strawiono

na zdobywaniu miasta om tygodni, por najdogodniej-

sz do wojny. Nastpnie posunito si na wschód ku
wiecowi, celem zagroenia ziemi Chemiskiej, std
ku pónocy, ku bogatym nadmorskim okolicom na
Gniew, zniszczono i spalono Pelplin, a 29 sierpnia sta-

ny ju wojska u Tczewa, które w czasie szturmu ule-

go przypadkowemu poarowi; mieszkacy poddali si
oblegajcym. Dnia 1 wrzenia stay wojska pod Gda-
skiem i tutaj wodzowie nad morzem urzdzali turnieje

i rozdawali znaki rycerskie, odbywali pasowania ry-

cerskie, dumni, e tylko fale morza zdoay powstrzy-

ma ich w zwycizkim pochodzie. Husyci na pamitk
nabierali wody morskiej do flaszek, gotujc si do po-

wrotu, który wnet uskuteczniono, skoro tylko Krzy-

acy zgosili si do rokowa pokojowych. Dnia 13

wrzenia zawarto rozejm pod murami zdobytego przez

polskie oddziay Jasieca.

Nie w zdobyciu atoli tej maej twierdzy, ani na-

wet w zwyciskim pochodzie pod same mury Gdaska,
nie w dyktowaniu rozejmowych warunków ley waga
i historyczne znaczenie tej wojny, ono spoczywa w zu-

penem odciciu sprawy Zakonu od sprawy cesarza

Zygmunta, który w walce swej z papieem nie waha
si uywa Russdorfa za narzdzie swych planów.

Wszake w rozejmie Jasienieckim z 13 wrzenia 1433 r.

wyranie zastrzeono, e postanowienia maj trwa na-

wet wówczas, gdyby je cesarz zerwa nakaza, e pod-

dani mog odmówi posuszestwa mistrzowi dopo-

kdby nie powróci do przestrzegania warunków ro-

zejmu, a doda naley, e punkt ten zosta wcielony
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i do pokoju, który dopiero we dwa lata póniej trwale

zawarto w Brzeciu. Znaczenie wojny polega i w tern,

e wiaroomstwo Zakonu i zerwanie pokoju melneó-

skiego, zostao srodze ukarane odstpstwem caego
kraju pruskiego od sprawy Zakonu, tak dalece, e
w Prusiech nie powaono si nigdzie zastpi drogi

armii królewskiej, e z wyjtkiem Chojnic nigdzie nie

pokuszono si o ywsz obron kraju. Krzyacy zam-
knici w warownych zamkach, wydali kraj na pastw
nieprzyjacielowi. W Chemiskiem wezwana do najazdu
Polski szlachta wprost odmówia posuszestwa mi-

strzowi, chyba gdyby jej wedug praw polskich za-

pacono po pi grzywien od kopii. Nawet miasta wzbra-

niay si wyda wyznaczonej iloci zbrojnych, a take
podatku szosowego, jak to byo w Chemiskiem. Duch
zdrady, szerzcy si wszdzie po Prusiech, by t kar
za wiaroomstwo Zakonu, za lig z wschodnimi ywio-
ami zawart, celem podkopania katolickiego i katoli-

cyzm szerzcego królestwa. Z chwil, kiedy pod Ja-

siecem Zakon zgasza si o rozejm do zwycizców,
liga kierowana przez cesarza zostaa rozbit.

Zaiste na widok tego rezultatu wojny, odczutego

przez wszystkich wrogów dokoa, i na widok tej goto-

woci odparcia si zbrojn wszelkiego oporu ze strony

Zakonu, zdumienie i lk przej ich wszystkich bez wy-

jtku. Najboleniej odczu ten wynik tryumfów ora
polskiego cesarz Zygmunt, którego rozkaz wydany Za-

konowi do prowadzenia dalszej wojny spotka si z cho-

dn obojtnoci ze strony mistrza Zakonu. Russdorf,

przeraony gotowoci polsk do wojny, wyprawia na-

wet posów do króla Jagiey z prob o pokój do lat

dwunastu, a doda naley, e czyni to pod naciskiem

wasnych poddanych.

Jeeli zapytamy w kocu o przyczyn istotn,

która spowodowaa zwycistwo nad najgówniejszym
wrogiem zwizku Korony z Litw, nieatwo bdzie
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j wskaza. Ani rozwój si materyalnych nie by wów-
czas najwikszj^m, ani te sprzymierzecy liczni lub

silni, ani wreszcie nie sta na czele pastwa m
genialny, wszak przewodzi mu sdziwy król, który na-

wet nie doczeka si pokoju, umar bowiem przed

jego zawarciem (31 maja 1434 roku). Take i wódz
wojska Michaowski nie odznacza si wietnymi
przymiotami, nawet speni nie zdoa rozkazów kró-

lewskich, a wreszcie nie widzimy jakiego dziea

wybitnego w caej tej walce rozstrzygajcej na dugie
lat dziesitki losy pónocno-wschodniej Europy, a za-

bezpieczajcej uni od wrogich jej zwizków. Jeeli za-

pytamy atoli o te wysze moralne przyczyny, które

nawet przy ocenach jaknajbardziej materyalistycznych

dziejowych wchodzi musz w rachub, zwaszcza tam,

gdzie tych materyalnych przyczyn i pobudek wskaza
jest niepodobna, to zaiste przyzna naley, e tryumf

w wojnie z 1433 r. i co waniejsza jego nastpstwa,

nie pyny ze róda wojennych przewag lub mstwa,
odwagi, szczcia, lecz z wiary w wito sprawy, dla

której walczono, dla której zdobywano si na szereg

prawdziwie wielkich ofiar krwi i mienia. Od chwili bo-

wiem kiedy w ucku król rzymski wymierzy cios na
zwizek bratni narodów, rosa szeroko wiadomo za-

groonej ju nie tylko unii, ale wprost zagroonego
Kocioa i caego dorobku cywilizacyjnego, który tyle

ofiar ju kosztowa, a który mia wobec ligi wrogów
pój na marne. To poczucie roso na zjazdach, jedlne-

skim w 1430 r., na zjedzie krakowskim w styczniu

1433 r., znalazo swój wyraz w zwizkach w obronie

nastpstwa tronu i wiary witej od wszelkich bez wy-

jtku burzycieli, zrodzio zapa i przekonanie ogólne

w wito i nietykalno sprawy publicznej, zachwia-

nej przez wrogów. Bya to tak powszechna sprawa, ta-

kie krgi obja w spoeczestwie, e nikt nie way
si nawet sprzeciwia, milky wszelkie gosy przeciwne.
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Do powiedzie, e w Wielkopolsce, gdzie wielu byo
stronników husyckich i wprost husytów polskich, zwi-
zek poznaski z 16 czerwca 1432 r. przeciwko wszel-

kim nowatorom lub krzewicielom husytyzmu, ale zara-

zem przeciwko tym zawarty, którzyby zamieszki wszczy-

nali i zwizki przeciwne królestwu tworzyli, podpisuj
tacy zdecydowani husyci jak Abraham ze Zbszyna,
sdzia poznaski, jak Piotr Korcbog tamtejszy pod-

komorzy 1, a doda naley, e na czele zwizku sta

przyjaciel husytów, wojewoda Sdziwój Ostroróg. Sami

na siebie kuli miecz pod presy opinii publicznej, po-

wszechnych de w obronie zagroonej wiary.

e ten gównie by charakter i caej wojny i w na-

stpstwie stumienia buntu widrygiey, na to go-

dz si najpowaniejsi badacze tego dziejowego okresu.

Bunt bowiem, którego moraln si stanowi Zakon,

wymierzony by take przeciwko Kocioowi, to byo
jasnem, a namitno religijna tak wielce bya podnie-

con, e widrygieo nie waha si wadyk sprzyja-

jcego katolicyzmowi i dcego do unii, Gerasima,

spali na stosie. Dziwne zaiste przeciwiestwa. Zakon
po stronie schizmy z jednej, a husyci po stronie kato-

lickiego pastwa bronicego wiary ramieniem kacerzy,

z drugiej strony. A jednak nawet w kuryi rzymskiej

tak te rzeczy osdzano, e pierwszy obóz wiadomie
podawa rk do zburzenia katolicyzmu, drugi za
by jego wiern ostoj.

Bo kiedy w r. 1430, który przychylny Zakonowi
kardyna radzi zachci i wesprze nawet materyalnie

mistrza do wystpienia przeciwko husytom i kacerstwu,

naówczas kardyna Branda zaprotestowa owiadcze-

niem, i Zakon uyby niechybnie pienidzy na wojn
przeciwko Polsce \ Widzielimy, e co do Polski takich

1 Raczyski, Kod. dypl. wielkop., str. 162 i in.

« C. ep. Vit. N. 1413.
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obaw nie ywiono, gdy j zachcano do wyprawy hu-

syckiej.

To te jak tegoczeni pisarze, nawet nie chrzecia-
scy, nie maj do sów potpienia z powodu sromo-

tnego zerwania przez Zakon pokoju melneskiego, tak

wspóczenie do ywego oburzony by, pojmujcy ca
donioso tego czynu Russdorfa, papie Eugeniusz IV,

który nawet nie chcia sucha usprawiedliwiania si
ze strony mistrza Zakonu K Ten ostatni uda si do

soboru i to w czasie, kiedy sobór wystpi na drog
rewolucyjn i grozi Kocioowi podkopaniem ustroju

Chrystusowego. I to jest cech charakterystyczn obozu

polskiego, e ze skargami wcale nie udawano si na

sobór i e go dopiero obesano w chwili, kiedy nast-

pio odwoanie jego rewolucyjnych uchwa a Euge-
niusz IV odwoa jego zawieszenie. Nigdzie lepiej jak

w Rzymie nie zrozumiano charakteru walki polskiej

przeciwko Zakonowi, nigdzie bardziej anieli w Rzy-
mie nie wierzono sprawozdaniu biskupa krakow-
skiego, malujcego dokadnie pooenie zagroonego
w pastwie przez schizm Kocioa. Wszake informo-

wa kury taki Branda, taki Cezarini, tensam, który

póniej zwróci siy Europy ku ratunkowi krzya pod
wodz modzieczego króla Polski.

Stao si tedy, e w najbardziej uniwersalnych

kwestyach, obchodzcych cay wiat cywilizowany, sto-

czyo zwycisk walk pastwo cywilizacyjnie nisze,

a to dziki zapaowi i gbokiemu przewiadczeniu

o witoci sprawy, dla której walk podejmowano. Ja-

gieo nie doy wszechstronnego wyniku walki. Umie-

ra zachowujc w gbi serca niewzruszone przekonanie

o zacnoci sprawy, dla której pod koniec ycia podej-

mowa wojn.
Zwycistwo katolickiej sprawy odbio si take

1 Daniowicz, Skarbiec N. 1575.
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na sprawach inflanckich, a mianowicie na sprawach Ko-
cioa tamtejszego, tak zwizanych z dol katolicyzmu
na Litwie. WspomnieKmy ju, e wskutek ugody wol-
marskiej, która kilkoma tygodniami poprzedzia dzie
mierci Witolda, uzyska landmistrz wpyw przewany
na sprawy Kocioa, nad którym chcia niepodzielnie
zapanowa. Matk kocioów nad Batykiem, skar si
kanonicy ryscy w Bazylei, spotka los, gorszy od losu
niewolnicy.

Na wiosn 1432 r. otrzymuje mistrz wie rado-
sn, e papie 22 lutego potwierdzi wolmarski ukad
z maemi zmianami, które przeprowadzono celem uchro-
nienia kapituy od samowoh mistrza. Wadz karn na
wypadek, gdyby metropolita ociga si z egzekutyw
wobec wykrocze kanoników, oddawano nie mistrzowi
Zakonu, ale biskupowi Kuroskiemu, a podczas gdy
mistrz przez klauzul zawieszajc wszelkie spory na
cae lat 20 zupenie usun je zamierza, rozporzdzono,
e jeeli w tym przecigu czasu strony si nie poro-

zumiej, natenczas Rzym rozstrzygnie spraw. Wresz-
cie zastrzeono, e odnona bulla nie bdzie pierwej

wydan, a dokd Zakon nie powróci biskupowi Ku-
batowi dóbr zajtych.

Zdawa by si mogo, e tem rozstrzygniciem ju
usunito spór, tymczasem istotnie tylko o may krok
naprzód posuna si ta sprawa. By to wyrok roztro-

pny, obie strony zadowalniajcy, ale chronicy stron
sabsz od gwatów i naduy. Jeeli bowiem sobie

przypomnimy, e jest to czas, w którym Zakon posta-

nawia wspiera widrygie, stojcego na czele schi-

zmatyckiej czci Litwy przeciwko Zygmuntowi, wiel-

kiemu ksiciu katolickiej Litwy, zrozumiemy ca ogl-
dno wyroku z jednej strony, jak znowu z drugiej

strony umiarkowanie episkopatu inflanckiego, który

nie sprzeciwia si wprost wyrokowi, tylko stara si
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uchyla pod rozmaitymi pozorami od wykonania jego

postanowie.
Oto kapitua ryska wystpuje ze skargami swemi

przed soborem Bazylejskim i w skardze 25 lutego 1434

przedoonej da od soboru obrony przeciwko gro-

cemu jej wcieleniu do Zakonu niemieckiego, tudzie

oddania zabranych dóbr i przywilejów. Natychmiast

te sobór wysa cytacy Zakonowi do usprawiedliwie-

nia si z zarzutów, a nastpnie pod grob cenzur ko-

cielnych zabroni mu uywa gwatu przeciw stronie

przeciwnej. Wkrótce potem wydano szereg buli maj-
cych arcybiskupowi i kapitule dopomódz do odzyska-

nia dawnych praw, do ponowienia procesów przez in-

korporacy do Zakonu ju zarzuconych, do pozywania

tych, którzy czonkom kapituy odjli dochody lub do-

bra i na materyalne straty narazili duchowiestwo.

Z jak bezwarunkow energi postpowano, wypywa
std, e najwikszych podówczas wrogów Zakonu,

króla Polski i w. ksicia Zygmunta, wezwano do obrony

Kocioa. Powoywano si wyranie na saw króla

Polski, który nietylko swe wasne ale i ssiednie ko-

cioy zwyk by broni, do czego te tak przez cesa-

rza jakote i papiey kilkakrotnie by wzywany.
Zakon inflancki zajty spraw widrygiey lekce-

way sobie proces podjty w Bazylei, podczas gdy
kapitua pilnowaa sprawy. Nadaremnie pojawiay si
projekty zaagodzenia sporu na drod:?e ugody; Zakon
nadyma si i stawia warunki harde. Dopiero klska
nad wit spowodowaa umiarkowanie da jego.

Dzie zwycistwa katolickiej Litwy, bdcy zarazem
dniem klski Zakonu inflanckiego, by te dniem try-

umfu katolickiego Kocioa w Inflantach. Wtedy to

przyszo do ukadów i do zgody na zjedzie w Walk
dnia 4 grudnia 1435 r. Zakon odstpi od swych pla-

nów opanowania Kocioa, a Koció z drugiej strony

nie da uczu Zakonowi odniesionego nad nim zwy-
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cistwa, lecz przeciwnie na kadym kroku okazywa
ducha prawdziwego umiarkowania. Dla wyrównania

pretensyi metropolity za wyrzdzone szkody i gwaty
zapaci Zakon 20,000 grzywien, przy pomocy których

metropolita móg wykupi zastawione na opdzenie

kosztów procesu zamki i miasta, a równie i kapitua

otrzymaa znaczne wynagrodzenia. Zakon zrzek si
pretensyi do habitu, a co bardziej, zobowiza si ni-

gdy nie ponawia tej kwestyi, gdyby nawet sam ojciec

w. go do tego wzywa. Co do miasta Rygi, Koció
obiecywa przez lat 12 nie wznawia pretensyi swych

i nie przeszkadza Zakonowi w wykonywaniu zwierz-

chniczych praw nad miastem. W razie wojny odpor-

nej, t. j. na wypadek najazdu obiecywano sobie wza-

jemn pomoc, w wojnie zaczepnej tylko wówczas, gdyby

j wspólnie uchwalono. Zakon stawa si równoupra-

wnionym czonkiem zwizku, a biskup Dorpatu i me-

tropolita uzyskali wolno od danej od nich kilka-

krotnie suby lenniczej w wojnach.

I oto jak bog w skutkach okazuje si dla In-

flant akcya Kocioa. Jest to czas nieszczliwej dla

Zakonu walki podjtej przeciwko Polsce i Litwie, tak

ze strony Prus jakote i Inflant. Podczas gdy stany pru-

skie po klsce mistrza buntowniczo wystpuj przeciw-

ko swemu zwierzchnikowi Zakonowi i podkopuj jego

byt w samyche podstawach, tutaj w Inflantach klska
Zakonu jest dla punktem wyjcia do odrodzenia, do

wniknicia w gb i powrotu do siebie w duchu reguy.

Porzucono zamysy zawojowania Kocioa, celem uczy-

nienia go narzdziem w politycznych planach. Co do

szorstkoci i bezwzgldnoci, z jak dy do celu Za-

kon inflancki, wcale nie ustpuje on Zakonowi w Pru-

siech, lecz ju sama obecno innych obok niego pa-

nów terytoryalnyeh zmusza go do pewnego umiarko-

wania w dzy nabytków. Nie wpyw stanów, które

wasne swe interesy miay na oku, jak np. miasta, ale

W/adyslaw Jagietto T. II. 18
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duch pojednawczy, z jakim Koció inflancki zawsze
wystpowa tutaj na kresaci w interesie samej wiary,

wpyn na uoenie si przeciwiestw w sposób ago-
dny, i to nawet w najciszyci ciwiach, nawet wtedy,
gdy bezwzgldny przeciwnik nie waha si ucieka
choby do gwatu i morderstwa.

Ostatecznie zwrot wypadków na Litwie i zwyci-
stwo stronnictwa katolickiego nad buntowniczym wi-
drygie w skutkach swych rozstrzygny walk
episkopatu z mistrzami, dcymi do zawojowania Ko-
cioa i do poddania go pod sw wadz. Zwycistwo
katolicyzmu na Litwie powrócio Kocioowi w Inflan-

tach niezaleno. Jest to objaw powszechno-dziejowega
znaczenia unii, tak szczliwie i z takiem powiceniem
bronionej przez króla Wadysawa Jagie \ Drugiego
dowodu tego powszechno-dziejowego znaczenia szuka
naley w stosunkach Polski do papiea, przeciwko któ-

remu, jak wspomniano, walczy król Zygmunt wszel-

kimi rodkami, tak e ostatecznie zwoanie soboru

do Bazylei wbrew woli kuryi przywiód do skutku. We-
dug planów Zygmunta, który by moralnym sprawc
wojny Polski z Litw i Zakonem, wojna ta miaa od-

cign króla Polski od Czechów, a temsamem poda
mu sposobno zaatwienia si z husytami na soborze

bazylejskim.

1 Wedug znakomitych bada A. Lewickiego, Powstanie wi-
drygiey, walka podjta przez tego niespokojnego ksicia bya
w czci walk o prawo pastwowe litewskie, czci walk na tle

religijnem, atoli gbsze znaczenie walki polegao na tem, e spo-

wodowaa ona walk Polski przeciwko niemczynie i demoralizu-

jcemu systemowi redniowiecznemu, w obronie systemu zain-

augurowanego przez uni, z zadaniem szerzenia kultury przez do-

browolne czenie si narodów i pastw. Nie przecz wynikom
tych bada, które jednak domagaj si modyfikacyi i uzupenie-

nia co do charakteru walki polskiej. Najpierw lubo sam król w pi-

mie do Wgrów nazywa walk z Krzyakami walk przeciwko

Niemcom podjt, to najpierw zauway naley, e od samego za-
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Waciwie sobór ten nie bjr otwarty. Cezarini bo-

wiem dowiedziawszy si o wieo zaszej mierci Mar-
cina V, wobec skpego uczestnictwa nie ogosi bulli

pozwalajcej na otwarcie soboru. Natomiast odda si
cay ze znan gorliwoci dzieu nawoywania do or-
nej rozprawy z husytami, a dzieo to pochwali pa-

pie Eugeniusz IV, który lubo odmiennego by cha-

rakteru anieli Marcin V, budowniczym Rzymu i po-

strachem ksit nazywany, jednake w sprawie hu-

syckiej w niczem nie odstpowa od zapatrywa i spo-

sobu dziaania swego poprzednika. I on, tak wito-
bliwy i tak surowy dla siebie, uwaa e oddanie
sprawy husyckiej do zaatwienia soborowi poczone
bdzie z krzywd i ujm Kocioa, i on jak poprze-

dnik dwóch dróg uywa do nawrócenia opornych do
Kocioa, jednej ornej przez wadz wieck, drugiej

wizku unii wojny z Zakonem miay te charakter walk z Niem-
cami i ich polityk, powtóre, e w 1432 r. po stronie Polski sta

Fryderyk Brandenburczyk, a i episkopat inflancki, chocia biernie

tylko, to jednak popiera króla Polski. Charakterystyczn cech
wojny nie jest przeto walka przeciwko niemczynie, chocia i ten

rys nie da si zaprzeczy. W obronie unii równie podjte byy
wszystkie walki z Zakonem a do 1466 r., a wic obrona jej 'zasad

równie nie jest wycznem znamieniem walk z r. 1432. Waciwy
za znamienny rys walki z Krzyakamiw czasach buntu widrygiey
polega natem, e podjtojw chwili, kiedy Zygmunt wbrew polskim

staraniom, wykluczywszy Polsk od pacyfikacyi Czech, stara si usu-n od tej pacyfikacyi gow Kocioa. Wykluczenie Polski jest ^cile

zwizane z tymi wrogimi kuryi zamiarami i dzieje si gównie z tego

powodu, e w wojnie z Zakonem pozostajca Polska ma po swej stro-

nie kury apostolsk, której sprawy broni.W tem stanowisku obrony

kuryi szuka naley powodu, dla którego król Jagieo, a za jego przy-

czyn i Wgry, nie przystpiy do soboru bazylejskiego, a dopiero

gdy Eugeniusz IV zniós dekret zawieszenia soboru, w tem stanowi-

sku widzimy torowanie drogi do unii florenckiej i do obrony chrzeci-

jastwa od Turków. Nie tyle przeciwko Niemcom zwrócono walk
wczasach widrygiey, jak raczej przeciwko imperializmowi, usiuj-

cemu wykluczy papiey od wpywu na losy chrzecijastwa. Zakon

i widrygieo stoj po stronie imperyalizmu.

18*
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agodnej przez nakanianie odpadycli do wejcia na

drog prawa. Eugeniusz IV, podobnie jak poprzednik,

widzia te jasno ca prac rzymskiego króla, d-
cego ciociaby z ujm i podkopaniem Kocioa do za-

atwienia swej sprawy z Czeciami bez udziau pa-

piea, tylko za pomoc soboru. Wszake Zygmunt od-

radza legatowi stawa na czele wyprawy husyckiej,

naciska na, by do Bazylei pospieszy, niweczy wszy-

stkie plany sprzecznemi zarzdzeniami, tak dalece,

e i tej wyprawie koca dobrego wróy nie byo mo-

na. To te podobnie jak poprzednik powierza i Euge-

niusz, znanemu z czystoci i dbaoci o wiar Jagielle tru-

dy pojednania husytów z Kocioem, tembardziej, e i

husyci zwrócili si byli do króla z probami o poredni-

ctwo. Od cenzur kocielnych w czasie trwania obrad z ka-

cerzami nie uwolni Eugeniusz IV miejsca narady, tak e
z rozkazu ordynaryusza biskupa Olenickiego interdykt

by zachowany w Krakowie, a papie da tylko pozwo-

lenie na suchanie mszy w. królowej Sonce \ która

wówczas z powodów pewno politycznych sprzyjaa ka-

cerzom wicej, jakby si to byo godzio.

W obecnoci króla na Wawelu 18 marca 1431 r.

odbyway si dysputy z wodzem taborytów Prokopem,

Biedrzychem ze Stranic, Piotrem Anglikiem, Wilhel-

mem Kostk z Postupic i wieloma innymi, wród któ-

rych by take Puchaa, Zygmunt Korybut i inni pol-

scy husyci. Ze strony polskiej wystpili profesorowie

uniwersytetu krakowskiego, którym król ju dawniej

zapowiedzia by dysput i którzy si te do niej przy-

gotowali. Byli to tacy mowie jak Stanisaw ze Skar-

bimierza, który przeprowadzi gon spraw procesow
biskupa pockiego Stanisawa Pawowskiego przeciwko

ksitom mazowieckim, jak Mikoaj z Kozowa, J-
drzej z Kokorzyna, Jan Elgot, Benedykt Hess, goni

Gobiowski I, 555.
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póniej z udziau w sprawie sporów koncyliarystycznych

soboru bazylejskiego. Jasnem jest, e wobec takich s-
dziów husyci mylcy o soborze uderzyli na prymat
papieski. I rzecz szczególna, ci mowie, którzy w teo-

ryi byli zwolennikami koncyliaryzmu, tu gdy przyszo
w praktyce zastosowywaó zasady tego, odstpuj od

nich i wród kilkudniowych dysput tak stanowczo do-

wodz Czechom, i odcili si od gowy Kocioa i e
pozostaj w bdzie, e wszyscy nawet wieccy przy-

znali zwycistwo profesorom krakowskim. Jeeli od-

powied królewsk, któr uwaa naley niejako za

streszczenie dysputy ze strony katolickiej, wemiemy
za podstaw da polskich stawianych Czechom, to

zaiste musimy uzna, e w senacie starano si aby

w tym czasie koncyliaryzmu Korona niewzruszenie przy

stolicy apostolskiej stana. da bowiem król, aby

kacerze, którzy odciwszy si od Kocioa podkopali

czeskie królestwo, w którem bez kapana, ofiary i króla

rzdz si przemoc i gwatem, nawrócili si i od gowy
kocioa przyjli pouczenie o prawdziwej nauce wiary.

Czesi natomiast odrzucaj to porednictwo króla pra-

gncego ich zgody z papieem, owiadczajc, zgodnie

z yczeniem króla Zygmunta, e chc rokowania swe

co do wiary odby na soborze. Podczas gdy Zygmunt
wprost kusi ich obietnicami, a w ukadach w Beheim-

stein Brandenburczyk obieca nawet, e w czasie ro-

kowa z nimi nakaz interdyktu nie bdzie przestrze-

gany, tutaj przeciwnie interdykt zachowano, Czechów
odcito zupenie od miasta i spoeczestwa i po ojcow-

sku zgromiono, o czem wszystkiem król Zygmunt mia
najdokadniejsz relacy, gdy o tych rokowaniach naj-

lojalniej przez Jagie by uprzedzony. Wreszcie do-

szo do tego, czego si ze wzgldów na dobro wiary

najbardziej obawiano w Rzymie; oto jak wspomniano
w lipcu 1432 r. król wobec grocej mu wojny zawar
z wodzami Sierotek i taborytów Janem Czapkiem z Sanu
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i Otikiem oz, którzy wystpowali jednak imieniem

» szlachty rajców i gmin królestwa czeskiego i Moraw «,

traktat, zapewniajcy Polsce zacinych pieszych, t. j.

pomoc wojenn wsawionych zwycistwami i zapra-

wionych do wojen husytów. Co prawda, byo to w cza-

sie, kiedy husyci tryumfujcy i chlubicy si z przyj-
cia, jakie im zgotowano na soborze w Bazylei, wprost
owiadczali królowi, i z ca potg przybd na po-

moc przeciwko Krzyakom. Co bardziej, za postano-

wieniem bawicych podówczas przy królu w Pabiani-

cach arcybiskupa gnienieskiego Wojciecha Jastrzbca,

Jana Szafraca wocawskiego, Stanisawa Cioka po-

znaskiego i Jana Chemskiego biskupów, nie za-

chowano nawet interdyktu w czasie pobytu wodzów
husyckich. Ale przeciwko takiemu postpowaniu zao-

y veto Zbigniew Olenicki nakazujc, aby gdy po-

sowie husytów zda bd z powrotem przez Kra-

ków, bez wzgldu na przeciwne rozkazy urzdników
królewskich, najcilej przestrzegano interdyktu. Nie po-

mogy groby, ani towarzyszenie posom husyckim z ra-

mienia króla wojewody lwowskiego, interdykt i to za

zgod profesorów uniwersytetu ^ — biskupa nie byo
w miecie — najcilej zachowano. Król by srodze

obraony na Olenickiego, ile e dziaa w Pabianicach

za zgod episkopatu, atoli na wyrzuty królewskie od-

powiedzia biskup krakowski, i kltwy rzuconej przez

gow kocioa aden z biskupów niema prawa znosie,

i e skoro na stolicy Piotrowej zasiada taki m, jakim

jest Eugeniusz IV, on nie obawia si zoenia ze sto-

licy, czem mu król grozi, e wreszcie w sprawie wiary

gotów jest i mier ponie w ofierze. Profesorowie

krakowskiego uniwersytetu stanli po stronie swego
biskupa, niezomnego obrocy karnoci kocielnej.

Tem tylko mona wytumaczy to bezwzgldne

1 Cod. ep. I, N. 80, p. 75.
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zaufanie jakiem obdarza Rzym, stojcy ju wówczas
w walce z soborem, koció w Polsce, gdzie zreszt uni-

wersytet, wiat uczony zdawna nakaniay si, ogóem
rzecz biorc, ku koncyliaryzmowi. Wystosowano bull dla

arcybiskupa gnienieskiego z pozwoleniem rokowania
z czeskimi kacerzami bez zachowania interdyktu i, je-

eli zechc wyrzec si kacerskich nauk, przyjcia ich

na ono Kocioa. Miecia si w tem postanowieniu
take nauka dla soboru, który powoa kacerzy do Ba-
zylei, co jednak Eugeniusz IV potpi, e rozstrzyga-

jc wadz w sprawach wiary jest gowa Kocioa.
Ukady z koniecznoci zawarte przez Koron z husy-

tami, czem si posowie ostatnich w Bazylei chlubili,

byy w ten sposób, jeeli nie usprawiedhwion, to przy-

najmniej nie potpione przez gow Kocioa. Byo to

ze z koniecznoci w obronie wasnej podjte, prze-

ciwko lidze caego wschodu z Wooszynem i Tatarami,

po której to stronie sta Zakon krzyacki i król Zy-

gmunt. Istotnie wojna ze widrygie i z Zakonem,
bya tak gron dla królestwa, e uwzgldniano to tru-

dne pooenie i w Rzymie. Tam jeszcze w 1429 r. legat

Andrzej zapowiada, e w walce, jaka si na wscho-

dzie przygotowuje, wezm husyci udzia.

Eugeniusz IV za tak silnie by przekonany, e
król polski broni powagi Kocioa i jego gowy na
wschodzie, e do przymierza polsko-husyckiego nie

przywizywa tego znaczenia, jakie usiowali mu nada
przeciwnicy Korony. I owszem on, który z oburzenia,

e Zakon zerwa melneski pokój, nawet sucha nie

chcia usprawiedliwia prokuratora Zakonu, w pocz-
tkach 1433 r., przekonawszy si dowodnie o wichrzy-

cielstwie widrygiey, uwolni Litwinów od zoonej
ksiciu przysigi.

Byo to w czasie, kiedy sobór czynii u widry-
giey starania, by za porednictwem jego skoni Ru-
sinów do jednoci z Kocioem i kiedy wskutek tych
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stara w marcu t. r. niektórzy ksita i* bojarowie

w tym duchu jednoci przyszej napisali list do soboru.

Wtedy to i do króla Jagiey przyby biskup parme-
ski jako legat soboru, aby go skoni do wzicia udziau
w obradach. Król wysa do Bazylei dwóch podrz-
dnych posów Piotra Chemskiego i magistra Borzy-

mowskiego. Przez nich to wysa owe wielce charakte-

rystyczne pismo do ojców soboru, w którem wyrazi
wprost obaw o now schizm i upomnia zebranie,

aby nie dyo do ponownego rozdziau, ale zastoso-

wao si do woli papiea, który jest gow Kocioa.
Do Eugeniusza IV wysya król posa, aby go skoni do
ustpstw i do prób soboru, ale, uznajc go za gow
Kocioa, zaznacza do wybitnie, e sobór moe sta
si powodem schizmy przez swe nieposuszestwo wo-

bec papiea.

Zreszt or Sierotek, lubo na zachodzie zwyci-
ski, w Polsce jak wiadomo nie mia pola do popisu

i GO rozstrzygnicia akcyi wojennej. Zdawa by si
mogo, e król wynaj druyny za hojny grosz ju to

dlatego, by ich nie zyska buntowniczy widrygieo,
ju to dla postrachu wiaroomnych Krzyaków i zdra-

dzieckiego brata, z zamiarem wszake rychego odesa-

nia ich do Czech. A jednakowo ponadto jeszcze, przy-

woanie to zbrojnych druyn ma gbsze znaczenie.

By to widomy znak dla Zygmunta, który papiestwo

osabia i przeciwko niemu wszystkie ywioy poruszaa

e niestay i chwiejny sobie odbudowuje tron w stra-

conem królestwie. On bowiem wprost z Bazylei — gdzie

sobór otworzono przy odczytaniu nieaprobowanych
przez Marcina V dekretów konotancyjskich o wyszo-
ci soboru i gdzie zaraz na pierwszem posiedzeniu

objawia si pod wpywem Zygmunta chtka do ustpstw
potpionym przez papiea i sobór poprzedni kacerzom—
udaje si do Woch, ju to eby gow sw ustroi

w cesarsk koron, ju znowu, eby tutaj zmusi Eu-
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geniusza IV do ustpstw na rzecz soboru, na którym

spodziewa si spraw sw z husytami zaatwi. Zy-

gmunt nie wtpi, e bdc w pobliu papiea, zdoa
przez zamanie jego oporu utorowa sobie drog do
Czeci.

Eugeniusz IV ofiarowa cesarsk koron, da
atoli w zamian od Zygmunta przyzwolenia na rozwi-
zanie soboru w Bazylei, który papie do Bononii i to

w pótora roku po rozwizaniu bazylejskiego zwoy-
wa; atoli Zygmunt nie chcia ustpi, ile e sobór po-

sun si by w swem zacietrzewieniu do tego stopnia,

i wezwa papiea do cofnicia bulli rozwizujcej so-

bór i do usprawiedliwienia si osobicie na soborze.

Dopiero po wielkich upokorzeniach— wybra si bowiem
do Woch bez pienidzy i wojska, liczc na ksicia me-

dyolaskiego Filippo-Maria Viscontiego, e mu ich do-

starczy — po pórocznem prawie obleniu przez Flo-

rentczyków w Sienie, pocz Zygmunt ostudza zapa
koncyliarzystów bazylejskich i zawar pokój w Fera-

rze 7 kwietnia 1433 r. z papieem oraz z Wenecy,
Florency i Medyolanem. Koron te otrzyma, ale do-

piero po zoeniu uroczystej obietnicy nietylko uzna-

nia Eugeniusza IV za prawdziwego kanonicznie obra-

nego i przez wiat chrzecijaski uznanego papiea,

ale nadto do popierania stolicy apostolskiej wszystkiemi

siami. Z koron cesarsk powróci Zygmunt do Ba-

zylei, aby tutaj tumultuarne i do ekscesów posuwajce si
zgromadzenie pogodzi z papieem, a gdy zgromadze-

nie cofno swe rewolucyjne i obraajce stolic apo-

stolsk zarzdzenia, pod koniec roku 1433 papie od-

woa dawniejsz sw bull, uznajc zgromadzenie za

legalne.

Tymczasem zgromadzenie to przechodzio szko
upokorze, podobn jak przeby cesarz Zygmunt we
Woszech, kiedy to dy do wymuszenia swej wolina

gowie Kocioa. Nie w tern leao upokorzenie ojców,
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e musieli z honorami przyjmowa posów husyckich

Jana Rokiczan, Piotra Anglika i Prokopa Wielkiego, lecz

w tem, e sobór, który sam mia pewne wtpliwoci
co do swej legalnoci, musia reprezentowa nieomylny
Koció i wysucha czterech artykuów, których przy-

jcia kategorycznie dali husyci, a które nadwyray
w swej formie nieomylno Kocioa. Sobór zmieni re-

dakcy da czeskich, t. zw. praskich kompaktatów,
ale aprobacy sw a nadto jawnie okaza, e od za-

sady swej odstpi. Czyni to widocznie pod presy hu-

sytów z jednej a Zygmunta z drugiej strony, podczas

gdy posowie husyccy i w innych sprawach soboro-

wych gos zabierali, ku niemaemu upokorzeniu tak

Zygmunta jakote i zgromadzenia. Ofiarowali pore-
dnictwo w skonieniu Polaków do udziau w soborze,

bronili, jak to czyni Kostka z Postupic, Polaków prze-

ciwko Krzyakom, oskarajcym króla Jagie o zwi-
zek z husytami. Husyci zawsze chlubih si tym zwi-
zkiem z Jagie. Wszake Prokop ysy w Pradze

ogasza ku usprawiedliwieniu swoich pochodów a po
morze batyckie, e bez tych wojen sobór wcale nie

byby si skoni do rokowa i pokoju z nimi.

Istotnie, jak to by trafnie przepowiedzia i An-

drzej z Konstantynopola w Rzymie i kardyna Cezarini

w Bazylei w pierwszym dniu soboru, husyci, wobec
bezradnoci i nieudolnoci, z jak wystpowa prze-

ciwko nim król rzymski, stali si potg, z któr na-

rody i mocarstwa zawieray umowy. Teraz po aproba-

cie praskich kompaktatów byli potg, z któr wasny
ich król, a obecnie cesarz pastwa rzymskiego, musia
wchodzi w kompromis, aby wreszcie odziedziczy cze-

sk koron i przekaza j ziciowi swemu Albrechtowi

austryackiemu.

Aprobata i przyjcie kompaktatów praskich, o któ-

rych mniema Zygmunt, e mu zapewni koron, oka-

zay si rodkiem niewystarczajcym do otwarcia bram
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Pragi; nawet do Czech niemia si Zygmunt zbliy,
jakkolwiek tam wódz Sierotek Czapek z Sanu, powró-

ciwszy z wyprawy pruskiej, oblega Pilzno, ten najsil-

niejszy gród katolickich Czechów. Zygmunt, niezadowo-

lony z roli odgrywanej na soborze, opuszcza uraony
Bazylej. Czesi stawiaj coraz to nowe dania, tak

e znowu naleao ich na sobór odsya. Ten za doszed-

szy do przekonania, e tylko broni ostatecznie bdzie
si mona z nimi zaatwi, rozpisuje w lutym 1434 r.

podatek husycki i da od Zygmunta, aby przynaj-

mniej do Norymbergi przyby, by by bliej Czech, ale

cesarz z braku pienidzy pomocy ornej odmawia.

Zygmunt tymczasem oczekiwa wyniku wojny do-

mowej, jak ze wszech si rozdmuchano w Czechach.

Ostatecznie ugrupoway si dwa obozy przeciwne, z któ-

rych jeden tworzya szlachta z Praanami (Kaliksty-

nami), podczas gdy Prokop obj dowództwo nad Tabo-

rytami i Sierotkami. Dnia 30 maja 1434 ulegli ci ostatni

orowi pierwszych pod Lipanami, obaj Prokopowie

zginli. Zygmunt odetchn, padli bowiem ci, których

si najbardziej obawia, którzy w sojuszu ornym po-

zostawali z Polsk i których or by dotd niepoko-

nanym. Teraz i Bazylejczycy usiowali poprawi, co

byli zawinili i, wszczwszy spory dalsze z Czechami,

nie chcieli dopuci ich do równouprawnienia, podczas

gdy znowu husyci tj. Utrakwici, nie tylko e nie chcieli

pozosta w jakiej niszoci od katolików, ale nadto

usiowali podnie utrakwizm do jedynego panujcego

wycznie wyznania w Czechach.

Przewag polityczn w Czechach, któr miay do-

td demokratyczne stronnictwa, uzyskali teraz arysto-

kraci i magister Jan Kokicana, gowa Kalikstynów. Na
czele rzdu stan Ale z Riesenburga. I oto zbliaa

si chwila dla Zygmunta, który uda si by do W-
gier, aby je zasoni od najazdów rozbitych w Cze-

chach kup husyckich — chwila, której tak poda—
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powrotu do swego królestwa. Przedoono mu z sejmu
czeskiego warunki powrotu. dano od cesarza, aby
tak on jak i dwór jego komuni przyjmowali pod obie-

ma postaciami, by ani do swej rady, ani do urzdów
publicznych, ani Niemców, ani pod jedn postaci ko-

munikujcych si nie przyjmowa; w szczególnoci na-

miestnikiem króla w Czechach nie mia by adn miar
komunikujcy si pod jedn postaci. Mia wogóle wyje
rozkaz królewski, by dla usunicia wszelkich rónic
wszyscy poddani w Czechach pod obiema postaciami

przyjmowali komuni. W lipcu w Bernie postawiono

dalszy szereg da, jawnie okazujcych denie do na-

rodowego kocioa, a mianowicie by lud wraz z ka-

panami wybiera arcybiskupa i dwóch sufraganów jego

w Czechach, by obcokrajowiec nie móg piastowa
urzdu kocielnego ani dziery beneficyum, by nikt

nie way si poza granice czeskiej korony zakadad
apelacye.

Oczywicie, e legaci soboru niewyrane i wymi-
jajce dawali na takie dania odpowiedzi. I Zygmunt,
który ju nieraz takie dania sysza od Taborytów
i Sierotek, w pierwszej chwili by oburzony i chcia
porzuci spraw zgody, ostatecznie jednak rozmyli
si inaczej, zezwoli na dania Czechów, a nawet w czy-

sto kocielnych kwestyach stan po ich stronie, co wy-

woao wielkie niezadowolenie legata soboru.

Nie znikno ono — i owszem zwikszyo si, gdy
na wniosek sejmu obrano Kokiczan arcybiskupem
praskim. Ostatecznie ogoszono kompaktaty 5-go lipca

1436 w Igawie, a dnia 23-go sierpnia odby Zygmunt
wjazd do Pragi wród chwiejnego i wahajcego si,

jak ma powita swego wadc, ludu. Zapewne, e tego

braku radoci, tego wzajemnego niedowierzania powo-
dem bya nieszczero Zygmunta z jednej a Kaliksty-

nów z drugiej strony, jak w gbi serca wzajemnie
ku sobie ywili. Pierwszy bowiem uwaa ustpstwa
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za poczynione pod przymusem, od których brzemie-

nia mia si z czasem uwolni — drudzy z niedowie-

rzaniem ledzili kady krok króla, chcc widzie, czy

istotnie i z serca sta si wyznawc ich zasad. Wnet
ju niezadowolenie objo szerokie krgi spoeczestwa,
gdy Zygmunt pocz uwzgldnia gównie katolików

przy rozdawaniu urzdów. Wtedy to Rokiczana usunity
uciek z Pragi, obawiano si wybuchu powstania, wie-

ci, jakie z Czech nadpyway, napaway serca niepoko-

jem. I nie mogo by inaczej; droga do nawrócenia

Czech nie moga by okupion ustpstwami w rzeczach

wiary, widokami narodowego kocioa, obietnic uprzy-

wilejowania tych, którzy bunt wypowiedzieli byli Ko-

cioowi, lecz jedynie i tylko przez poddanie si pod
orzeczenie gowy Kocioa. Jeeli serce Zygmunta byo
napenione niewymown trosk o Czechy, stokro wi-
ksz anieli wówczas^ kiedy si o t koron dobija, to

wina leaa po jego stronie, usuwa bowiem od caej

sprawy jedynie tutaj decydujcy wpyw Kocioa. Wia-

domo, e ostatnie chwile Zygmunta zatruwaa wiadomo,
e wasna ona Barbara Cylejka, wraz z caem stron-

nictwem, czynia tajemne ukady z husytami polskimi,

ofiarowujc czesk koron modzieczemu królowi Wa-
dysawowi.

A jak z jednej strony doczeka si Zygmunt, e
toczono ukady pod jego gasncym wzrokiem o odzy-

skan z takim trudem i takiemi ofiarami koron, tak

z drugiej strony on, który si chlubi jako najwaniej-

szem dzieem swego ycia zniesieniem schizmy w Ko-

ciele, doczeka si w kocu schizmy dwóch soborów

—

papie bowiem rozwiza tumultuarne pod koniec ba-

zylejskie zgromadzenie, i 31 lipca 1437 r. zwoa sobór

do Ferrary, synny z przygotowania florenckiej unii

z greckim kocioem. Z jednej strony powstanie w Cze-

chach, z drugiej dwa sobory i groza nowej schizmy

niebawem istotnie wybuchej, zatruy ostatnie chwile
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cesarza, który chorob trawiony, nie mogc ju wyje*

chaó, kaza si wynie w lektyce ze stolicy Czech i po
drodze do Wgier umar w Znaimie na Morawach 9-go

grudnia 1437 r. Nie zapaka nikt po zgonie wadcy
wielu koron, który dla odzyskania jednej z nich nie

waha si podkopywa powagi prymatu w czasach tak

gronych Kocioowi, tak niebezpiecznych dla chrze-

cijastwa. Z wielu pomysów icie wietnych aden nie

przey swego twórcy, prócz chyba owego wysunicia
potgi brandenburskiej, która co prawda w osobie Fry-

deryka zatruwaa mu przez przyja z Polsk i tak

ju gorzkie ostatnie chwile ycia. wietny równie
pomys osabienia Polski przez rozdzia jej i zniszcze-

nie unii run w oczach Zygmunta i to w sposób, który

go móg napoi rozpacz. Oto cay blask potgi uzy-

skanej przez koronacy cesarsk zosta przymiony^
zaprzeczono mu bowiem wadzy stanowienia czego
przeciwko pokojowi, jaki Korona polska podyktowaa
zwycionemu ponownie Zakonowi.



XI.

Król Wadysaw Jagieo wobec de
stanów.

Odporno króla wobec de do rozszerzenia przywilejów sta-

nowych. — Król czsto amie lub cofa przywileje. — Ta odporno
podyktowana jest przedewszystkiem wzgldem na Litw, do swo-

bód jeszcze niedojrzaej.—Tylko dla celów unii, jak w r. 1422, 1430,

przynosi król ofiary. — Przywileje s w rku jego rodkiem rz-
dzenia i wychowania narodów w zasadach unii, a zarazem obron

przeciw wewntrznym i zewntrznym jej wrogom.

Rozwój swobód ziemiaskich za króla Jagiey
wykazuje kilka wybitnyci stopni rozwoju, zaznaczo-

nyci przywilejami krakowskim, piotrkowskim, czer-

wiskim, wreszcie najobszerniejszym jedlneskim, po-

twierdzonym w 1433 r. w Krakowie. Pomniejsze sta-

dya rozwoju zaznaczone s prawodawstwem czyli sta-

tutem Warckim, niemniej jak i przemijajce znaczenie

majcym przywilejem Brzeskim z 1425 r.

Niewtpliwie jeszcze na Litwie przedoono w ab-

solutyzmie wychowanemu »niezwycionemu« ^ wielkie-

mu ksiciu Jagielle warunki sprawowania rzdów w Pol-

sce — pierwsze pacia conventa. Stosunek przyszego
króla do stanów rzdzonych unormowano zdaje si
w Wokowysku, w chwili kiedy mu 11 stycznia 1386 r.

donoszono o elekcyi na króla Polski, o naznaczeniu

mu za maonk królowej Polski Jadwigi i wreszcie

* invictissimo. C. ep. II, p. 7.
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O majcym si odby zjedzie elekcyjnym wszystkich

ziemian w Lublinie 2 lutego t. r. Tam te odby si
ów zjazd powszechny, na którym zatwierdzono ow
elekcy, obrano Jagie na króla i pana Polski, i na-

dano mu tytu opiekuna i rzdcy królestwa do chwili

koronacyi. Jasnem jest, e nadanie przywileju stanom
mogo nastpi dopiero przy objciu rzdów, to za
musiao by poprzedzone chrztem i maestwem. W ten

sposób tumaczy si nadanie przywileju dopiero dnia

18 lutego i tytu Jagiey »pan i opiekun« take »rzdca
królestwa«, koronacya bowiem nastpia dopiero 4

marca. Przywilej stanów potwierdzony by pieczci
htewsk, i dopiero na zjedzie w Korczynie, odbytym
29 sierpnia, potwierdzi król przywilej krakowski na
proby praatów i panów, nie zmieniajc ani joty

z brzmienia pierwotnego 10 artykuów przywileju kra-

kowskiego. Przywilej tedy krakowski i korczyski s
identyczne, podobnie jak s nimi przywileje jedlne-

ski i krakowski z 1433 r.

Dziesicioma artykuami objy stany tak dotych-

czas ju posiadane i zatwierdzone przez króla, jako-

te i nowe przywileje. Do dawno ju nabytych praw
naleao rozdawnictwo urzdów ziemskich tylko za do-

rad ziemian tych, w których ziemi urzd wakowa
bdzie, wynagrodzenie rycerstwa w wyprawach poza

granicami kraju odbytych, opata dwóch tylko groszy

z anu kmiecego czy to szlachty czy duchowiestwa.
Za panowania króla Ludwika zaszy pewne nieprawi-

dowoci, które ziemianie postanowili usun i tem
tumacz si artykuy nowe jak ów, e król nikomu
na ekspektatywy nie bdzie wydawa pimiennych
obietnic, e adne grody, czy to wielkie czy pomniej-

sze, nie bd dawane cudzoziemcom lecz tylko rodo-

witym Polakom, e urzd justycyaryuszy znosi si.

Wreszcie wane jeszcze zastrzeenie uczynia szlachta,

e wykupno z niewoli ciy na królu, bez wzgldu na
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to czy rycerz w wyprawie za granicami kraju czyli te
wewntrz kraju zostanie jecem pojmany, tudzie e
do zwrotu zaliczonej na wypraw kwoty i do odbycia

wyprawy nie jest rycerz obowizany, gdyby wyprawa
w cigu roku jednego nie przysza do skutku. Osta-

tnie te korzyci, którymi tu i owdzie cieszyli si ch-
tni do wojny rycerze, byy widocznie postulatem ca-

ego ziemiastwa, czujcego dobrze, e nadchodzi dla

niego okres wojen pod »niezwycionym* Jagie. To
te zastrzeono i królowi pewne odszkodowanie za

przyjte na si a cikie zobowizania, mianowicie

mieli odtd królowi przypa wszyscy jecy pojmani

bd w obronie kraju bd te w wojnie zagranicznej.

Ju w dwa lata póniej na zjedzie piotrkowskim

29 lutego 1388 r. powikszy król prawa stanów przy-

wilejem wynoszcym 17 artykuów, a wic o siedm ar-

tykuów w stosunku do krakowskiego obszerniejszym.

Nowoci s tutaj dwa artykuy dotyczce dochowie-
stwa K Zaraz na czele dokumentu zobowizuje si król

kocioy zachowywa przy przywilejach i wolnociach

poprzedników swoich, a w czwartym artykule zobo-

wizuje si nie wydawa take i duchownym listów

na ekspektatywy. Waciwie duchowiestwo co do da-

nin, podatków, stacyi, porównane byo ju 1355 r. ze

szlacht, a przywilejem budziskim i co do innych swo-

bód. Ju w cigu dwóch pierwszych lat panowania Ja-

giey okazaa si dla duchowiestwa potrzeba utwier-

dzenia wolnoci i swobód nabytych za pomoc zu-

penego zrównania ich ze swobodami rycerstwa. Take
i rycerstwo uwaa za konieczne okreli bliej ciary
zarówno jak i obowizki swoje. Dotyczyy te okrelenia

zarówno obowizku suby wojennej jakote i uiszcza-

nia podatków. Okrelono tedy bliej obowizek na

* Obacz: Handelsman Marceli: Przywilej piotrkowski. Prze-

gld historyczny, t. IV, str. 20 i nn.

W/adys/aw JagieHo. T. II.
. 19
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królu cicy wykupienia z niewoli, tudzie zapacenia

za szkody w subie zagranicznej poniesione i ozna-

czono pac za sub zagraniczn 5 grzywien od ko-

pii na wier roku z dodatkiem, e gdyby w cigu
d w ó eh lat po zaliczeniu gotówki ziemianinowi na sub
wojenn wyprawa nie nastpia, natenczas ziemianin ani

do zwrotu sumy ani do suenia w wojnie nie bdzie
obowizany. Oo do podatków to okrelono bliej wol-

no kmieci ziemiaskich od wszelkich opat i danin,

sepów, powozów i t. p., z wyjtkiem 2 groszy obo-

wizkowych z anu rocznie do skarbu królewskiego

uiszcza si majcych. Okrelono te bliej sposób ci-

enia czyli fantowania kmieci za nieuiszczone w czasie

przepisanym pobory i wyranie polecono, by poborca

prócz obowizkowych dwóch groszy z anu, adnych
datków tytuem napitnego nie da. Wszystkie te bli-

sze okrelenia nie byy waciwie rozszerzeniem praw,

lecz ustaleniem ju praktykowanych przepisów. Jedy-

nie przeduenie czasokresu przepadania zaliczonj^ch

na wojn sum i zobowizanie króla, by adnemu z ksi-
t zamków nie dawa w dzierenie, stanowio now
zdobycz, gdy nawet wolno dóbr ziemiaskich od sta-

cyi jest dawniejszej daty, a tylko wobec wymaga kró-

lewskich uwaao ziemiastwo za konieczne zastrzedz

sobie dawniejszy ten przywilej osobn klauzul. Take
i artyku o zniesieniu justycyaryuszy jest powtórze-

niem artykuu ósmego przywileju krakowskiego, a je-

eli pewne ziemie otrzymay artyku ten o justycya-

ryuszach w brzmieniu zmienionem, tak e król móg
do nich wysya oprawc, którego kompetency cile
okrelano, to zastrzeono nadto, e wysyanie to ma si
dzia za rad panów.

Waciwe tedy znaczenie przywileju piotrkow-

skiego polega na tem, e duchowiestwo wystpio na
pierwsze miejsce i otrzymao zatwierdzenie swych praw
lub zrównanie z prerogatywami szlacheckiemi, dalej, e
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^iemiastwo uchylajc si od doznanych ju od króla

ucinie, bd przypomnieniem dawnych praw (jak

wolnoci od stacyjnego), bd obszerniejszem omówie-
niem zbyt lakonicznie redagowanych punktów krakow-
skiego przywileju o wolnoci podatkowej i obowizku
suby wojennej, cilej okrelio te prawa. Nowo na-

byty przywilej to chyba drobna korzy dla chtnego
do suby zagranicznej rycerstwa, gównie dla tych,

którzy na obron Litwy pieszyli. W kadym razie ry-

cerstwo nabywa wicej anieli duchowiestwo, to osta-

tnie bowiem od stacyi nie zostao uwolnione.

Z powyszego wypywa, e w samowadztwie wy-

chowany król, jak z jednej strony nastawa na przy-

wileje stanowe \ tak z drugiej znowu w interesie swego
dziedzicznego pastwa czyni drobne ustpstwa rycer-

stwu, ale tylko chtnym do wojny. Zreszt upornie

trwa przy swoich prawach królewskich, i niczego z nich

nie ronic uwaa si z pierwsz chwil zaraz za pra-

wdziwego króla i za takiego przez stany by uwaany.
Prawda, e po mierci królowej Jadwigi Jagieo chcia

wróci na Litw, uwaajc prawa swe ze mierci Ja-

dwigi niejako za wygase, atoli bya to polityka króla,

zdaje si bowiem, e przysiga obedyencyjna stanów

wyranie brzmiaa, e na wypadek mierci jednego

z maonków, przy drugim pozostaym obowizuj si
stany wytrwa w wiernoci \ I póniej jeszcze król

w walce ze stanami ucieka si do owego wybiegu po-

wrotu na Litw. Z jednego mao znanego listu krzy-

ackiego ^ dowiadujemy si, e w 1413 r. w Jedlnej pa-

nowie i praaci zoyli picioletniej córce królewskiej

Jadwidze hod jako przyszej królowej, Witoldowi za
przyrzekli, e go na wypadek mierci królewskiej bd

1 Dugosz X, 465.

2 »alteri eorum superviventi«, przysiga miasta Krakowa
z 3 grudnia 1387 r. Cod. ep. I, 1, N. 12. Kod. M. Krak. I, N. 64.

3 Raczyski: Cod. d. Lith. p. 385.
19*
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mieli za opiekuna modej królowej. W cztery lata pó-

niej w Krakowie panowie, a na czele ich wojewoda
poznaski Sdziwój Ostroróg, nie chcieli da zezwole-

nia na koronacy trzeciej maonki króla, Elbiety Pile-

ckiej K Król, wedug wyej przytoczonej relacyi krzy-

ackiej, owiadczy radzie nastpnemi sowy: Gdycie
u nas ostatnim razem byli w Korczynie prosiem was,

bycie mi pucili z on m do mego dziedzicznego

pastwa, a córk moj posadzili na tron i wydali j
zam za kogo zechcecie, abycie mieli króla i teraz

o to prosz. Oczywicie wobec takiej groby umilka
opozycya i koronacya znienawidzonej Elbiety Pile-

ckiej przysza do skutku.

Trudno byo stanom uzyska rozszerzenie praw,

mimo e ofiary wielkie ponosiy one ju to sub wo-

jenn ju te wiadczeniem podatków, jak na owe wy-

kupno Dobrzynia, znacznie bo piciokrotnie wówczas
powikszonych. Król musia wówczas zapewni stanom,

e jednorazowy ten pobór w niczem nie narusza ich

prawa do opacania zwykych dwóch groszy z anu,
ale na tem si skoczyo. Wobec tej upornoci króla

ziemianie postanowili skorzysta z przymusowego po-

oenia króla celem rozszerzenia przywilejów. Stao si
to na wyprawie wojennej króla przeciwko Krzyakom
pod Czerwiskiem 22 lipca 1422 r. Wtedy to w kole

wojennem nacisna szlachta na króla, aby jej potwier-

dzi siedm przedoonych mu artykuów. Wobec tego,

e przedoono te dania niemal w obliczu nieprzy-

jaciela, e promotorem da szlachty by Witod, król

musia potwierdzi je, ile e nie zawieray one wielkich

innowacyi, a waciwie podnosiy tylko do zasady pra-

wa reformy, jakie z biegiem czasu pod rzdami króla

i przy wspóudziale stanów si dokonay. Tylko ograni-

czenie prawa bicia monety byo nowoci, zastrzeono

1 Dugosz XI, 206.
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bowiem, by król bez zezwolenia praatów i panów mo-

nety adnej nie bi. Zabezpieczenie wasnoci osobistej

ziemian zapewnieniem, e król adnemu poddanemu
nie zagrabi dóbr, chyba po zapadym wyroku sdo-
wym, zapewnienie wymiaru sprawiedliwoci w sporach

granicznych ziemian z dobrami króla, rozdzia wadzy
sdowniczej od wykonawczej przez zapewnienie, e
król adnego sdziego nie zamianuje starost w tej

ziemi, w której urzd sdziego sprawuje, zapewnienie

jednolitoci prawa w caej Koronie ustaw uznajc
statut Wilicki za obowizkowy, to wszystko byy ju
zasady wprawdzie nie wymienione w adnym z przy-

wilejów, ale w praktyce przeprowadzone zarówno
w Wielkopolsce jak i w Maopolsce. Przeciwko jednemu
naduyciu tylko wystpia tu szlachta, zastrzegszy,

aby król przypadajcych sobie kar sdowych nikomu
nie odstpowa, lecz je sam przez sugi swoje ciga.

Skutki przywileju, pominwszy usunicie niedo-

godnoci i naduy, okazay si w tem, e caa szlachta

Rusi pocza dy do porównania si z koronn tak

pod wzgldem jednoci prawa jakote i rozdzielenia

wadzy sdowniczej od wykonawczej \ Poczo te zie-

miastwo coraz bardziej naciska na króla o zwi-
kszenie praw, co zaraz nastpnego roku przeparo

w Warcie, zdobywajc t. zw. statut Warcki, na mocy
którego uzyskao prawo skupienia krnbrnego sotysa,

(prawo, które byo ródem rozmaitych naduy zie-

miaskich), okrelio cile zakres sdownictwa staro-

ciskiego i powikszyo zakres wadzy wojeWodzi-
skiej co do ustanowienia ceny towarów. I ten statut

by na królu poniekd wymuszony, jak nim by nie-

zawodnie Czerwiski, król bowiem lubo do Wartj^ nie

przyby, jednake pod naciskiem panów i rycerstwa

potwierdzi uchway tame zapade ^.

1 Ob. Przegld histor. IV, 291.

« Hub: Statut Warcki. Bibl. Warsz. 1874, II, p. 444.
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Dopiero w 1425 r. 25 kwietnia miao ziemiastwo
sposobno przedoenia królowi dania o potwier-

dzenie praw i przywilejów ju uzyskanyci. Król w Brze-

ciu Kujawskim prosi praatów i panów o uznanie

syna swego Wadysawa nastpc. Ci uoyli dokument
streszczajcy w 23 ustpach dotychczasowe prawa, i pod
warunkiem, e król kadej ziemi osobny taki doku-

ment, pieczci majestatyczn stwierdzony, wyda kae^
wystawili dane uznanie nastpcy. W rok póniej na
zjedzie w czycy król odmówi potwierdzenia przy-

wilejów, a natenczas biskup Zbigniew Olenicki wyda
list ów zeszoroczny, w którym si zobowizay stany do
przyjcia po mierci króla syna jego. Szlachta pocia
mieczami swe zobowizanie, przywilej Brzeski warun-

kowy pozosta bez znaczenia w archiwum królewskiem,

ziemiom nie zosta wydany i nie wszed w ycie.

Waciwie zawiera on w sobie postanowienia

przywileju piotrkowskiego z 1388 r. z dodatkiem czte-

rech postanowie wyjtych z przywileju czerwiskiego

co do bicia monety, co do nietykalnoci osoby i mienia

ziemianina, co do odgraniczania dóbr królewskich od

prywatnych i cigania kar sdowych przez królew-

skich oficyalistów. Nabytkiem szlachty jest zagodze-

nie surowoci egzekucyi za niepacenie królewszczy-

zny, uwolnienie od kar sdowych w razie polubownego
zaatwienia spraw i uwolnienie Kujaw i Rusi od opaty
owsianej po mierci króla. Natomiast duchowiestwo
stawiao dwa wane dania: e mianowicie król go-

dnoci kocielnych nie bdzie znosi ani odbiera docho-

dów bez dochodzenia, tudzie e artyku wzgldem
dawnych przywilejów rozciga si take na kocioy,
wreszcie co najwaniejsza, e uwolnienie od stacyi od-

nosi si take do dóbr kocielnych. Zreszt jest jesz-

cze jeden artyku nowy wobec dawniejszych przywi-

lejów, a mianowicie pocignicie mieszczan do opaty
poradlnego.
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Jak std widoczna, zarówno szlachta jakote i du-

chowiestwo stawiao warunki w zamian za uznanie

syna królewskiego nastpc; warunki te zostay odrzu-

cone przez króla, i stany musiay poprzesta na przy-

wilejach i prawach pozyskanych przed zjazdem w Brze-

ciu. Doda naley, e Witod przychylne wobec da
stanów zachowa stanowisko, podobnie jak to byo pod
Czerwiskiem. Zarówno] on, jak i bojarowie litewscy

byli przez stany polskie przed zjazdem w Brzeciu za-

pytywani w kwestyi tak wanej, jak byo przyjcie

Wadysawa jako nastpcy tronu i dali zezwolenie ^

Natomiast o napitych stosunkach pomidzy królem

a stanami wiadczy punkt, który uwaa naley za pier-

wszy objaw wyranego wypowiedzenia zasady »de non
praestanda oboedientia«. Jest nim mianowicie zastrze-

enie, e w razie, gdyby syn królewski nie uzna przy-

wilejów, natenczas Polacy wolni bd od wszelkich wo-

bec niego zobowiza 2. Na starcia i to nadzwyczaj

ostre pomidzy królem a stanami zwraca ju uwag
Lewicki w pracy swej o przywileju brzeskim ^ peno
ich mamy w publikacyi: Acta capitulorum selecta, a zna-

nym jest nadto w ostrym tonie zredagowane pismo

króla do praatów i baronii zebranej na zjedzie sie-

radzkim z wiosny 1425 r., w którem z powodu nieui-

szczenia przez kler danych i przez papiea zezwolo-

nych podatków, w czem baronia zreszt staa po stro-

nie duchowiestwa, król zawezwa wszystkich uczestni-

ków zjazdu, aby si stawili przed nim do odpowiedzial-

noci na 19 marca w Krakowie. W tej znowu sprawie

1 »filium "Wladislaum in regem... de speciali consilio Witoldi

ipsiusue baronum ac militum suscipimus«. Liber. Canc. I, N. 66.

2 »In casu vero, quo praedictus dominus Wladislaus, filius

domini nostri moderni, easdem litteras libertates emunitates et

gracias... nollet nobis dare, extunc prout extunc esse volumus
a premisso et literis sibi datis liberi et soluti*.

» Rozpr. i spraw. wydz. hist.-fil. XXIV p. 186 i nn.
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Witod sta po stronie króla i on to stara si u Mar-

cina V, aby czem prdzej nakaza duciowiestwu ci?
gnc podatek K

Bodca do walki ze stanami nie dodawa jednak Wi-
tod, który wnet ju popiera suszne, jego zdaniem, da-
nia stanów, ale dawa go król Zygmunt Luksemburczyk,
jak to wyranie mówi Dugosz 2. Mia bowiem król za-

miar obdarowa stany przywilejem nowym przez nie

danym w Brzeciu, ale gdy wysa z zapytaniem do
króla Zygmunta, ten mu odradzi, gdy, jak twier-

dzi, stany na mocy praw boskich s obowizane do
przyjcia syna królewskiego za nastpc, a takie obda-

rzenie przywilejem byoby ze zymi skutkami dla

króla i jego nastpców poczone; raczej naley po-

stara si o to, aby wszyscy z rady imiennie obietnic

przyjcia królewicza za nastpc zoyli. Istotnie król

jeszcze przed zjazdem brzeskim poczyni w myl rady

króla Zygmunta gorliwe starania. Wprawdzie nie zna-

my w dosownem brzmieniu przyrzecze wedug my-
li Zygmunta ze strony czonków rady królewskiej wy-

stawionych, przypuszczamy jednak, e kasztelan lubelski,

który dziery zamek Olsztyn i Bobrowniki, zoy -
dan przez króla przysig ^ Natomiast znane s takie

przyrzeczenia w dosownem brzmieniu ze strony miast

i ziemstw skadane. I tak ju 28 lutego 1425 r., a wic
na dwa miesice przed zjazdem w Brzeciu Kujawskim
skada przysig wiernoci miasto Kraków królewiczowi

Wadysawowi a w razie bezpotomnego zejcia króle-

wnie Jadwidze lub innym dzieciom*. Hod pojmuj
Krakowianie dynastycznie, jak w 1387 r., a doda na-

1 Cod. Vit. N. 1185 p. 693 i uwaga.
' XI, 338.

* Rykaczewski, Inv. p. 200.

* »aut alii proli eius. Cod. ep. I, N. 67. Kod. m. Kraków 1,

p. 359, N. 250.
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ley, e na zoenie jego nastpia zgoda czonków
rady królewskiej, na któr wyranie powouj si mie-

szczanie ^. Przyrzeczenie i przysiga miasta stoecznego

staa si wzorem dla podobnyche aktów ze strony in-

nych miast. I tak ju 27 marca skada przysig Wielu,
7 kwietnia Stawiszyn, 16 kwietnia Konin, 23 kwietnia

Radziejów, póniej za 9 maja Dobrzy, 20 maja Li-

pno, 23 maja Nako, 25 maja Bobrowniki i Bydgoszcz,

31 maja Innowrocaw, 2 czerwca Gembice, 16 czerwca

Gniezno, póniej Kocian, 8 lipca Wschowa, 11 lipca

rem, 12 lipca roda 2. Podobnie i Lwów 9 padzier-

nika tego roku zaprzysig wierno po mierci króla

synowi Wadysawowi a w razie mierci tego króle-

wnie Jadwidze, za królowej Zofii i Witoldowi jako

opiekunom K Niezawodnie i inne miasta skaday tak
przysig jak to wiadomo o Skwirzynie, Kocianie, Le-

lowie, Pobiedziskach*. Po miastach poszy ziemstwa,

ale tylko wschodnie. Byo to latem 1427, kiedyto zie-

miastwo z powiatów niatyskiego, koomyj skiego

i halickiego, dalej z trembowelskiego i znowu przemy-

skiego, sanockiego i lwowskiego zoyo homagialn
przysig królowi, jego synowi i opiekunowi tego ^

W dokumencie halickich ziemian, znanym z caego

brzmienia, wyranie zaznaczono dynastyczne pojmo-

wanie sukcesyi z wykluczeniem punktu »de non prae-

standa oboedientia^ a wic w wyranem przeciwie-

stwie do brzeskiego i do póniejszych jedlneskiego

i krakowskiego przywilejów, w których i artyku »de

non praestanda« pozosta. Widoczna std, e królowi

1 »cum consensu et voluntate praelatorum et baronum«.
2 Lewicki: Index p. 166—169.

« A. Gr. i Ziem. IV, N. 73.

* Daniowicz, Skarbiec I, N. 785.

5 Lewicki, Index p. 178—179.

6 »Regi... primogenito, ac eorum posteritati«. Caro: L. Canc.

I, N. 116, p. 202.
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udao si osabi zwarty obóz szlactiecki, popierany

przez duciowieóstwo, e mianowicie we wsciodnich

ziemiach pozyska gorcyci zwolenników w ziemstwach

i to wanie w tych, które najbardziej dowiadczyy
cikiej rki króla za niestawiennictwo na wojn za-

graniczn na pomoc królowi Zygmuntowi, co król na-

kaza, a czego szlachta nie wypenia i na kolanach

bagaa króla o przebaczenie \ Ale ani przebaczenie^

ani dawniejsze dobrodziejstwa nadania prawa polskiego

nie mogy na dugo zatrzyma ziemian wschodnich

przy królu a wbrew deniom ziemian zachodnich.

Król bowiem nakaza ziemianom Rusi wystawi przy-

rzeczenie pimienne, e nietylko danin owsian po-

nad podymne czyli królewszczyzn bd paci, ale

nadto, e na wszystkich wyprawach wojennych tak

w kraju jakote i poza granicami bez odu suy
bd i zamki i twierdze stare naprawia a nowe sta-

wia si zobowizujc. Tymczasem od ciarów tych^

tak znacznych, szlachta zachodnia cakiem bya woln.
Jeeli tedy nadto stany przywilejem brzeskim (§ 18)

obiecyway wszystkim ziemiom porównanie co da
prawa, a nadto porczay, e szlachta na Rusi danin
owsian tylko do koca ycia króla opaca bdzie, to

atwo byo odgadn, e przy nadarzajcej si sposo-

bnoci ziemianie Rusi popr denia zachodniego zie-

miastwa.
To ostatnie niedugo czekao na sposobno, z któ-

rej korzysta zamylao. Na skutek porónienia si króla

z Witoldem i de koronacyjnych ksicia, król chcc
im zapobiedz, musia zapewni sobie pomoc stanów.

Dotychczas bowiem Witod bardzo poprawnie zacho-

wywa si wobec stanów, a jak to dowodzi postpowa-
nie jego pod Czerwiskiem a take i w Brzeciu, by

1 Liber Canc. I, N. 103, p. 184.

2 Liber Canc. I, Nr. 40, p. 77.

t
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promotorem praw i przywilejów stanowych. Jako przy-

szego opiekuna dzieci królewskich i korony zapyty-

wano go w wanych sprawach o rad, on dawa ze-

zwolenie na maestwo córki królewskiej Jadwigi

z Brandenburczykiem, który nawet wychowa si na
jego dworze, on da zezwolenie, by stany obray sobie

maego Wadysawa za nastpc króla, oczywicie tem-

samem musia da take zezwolenie na dane przez

stany powikszenie praw. Na wszystko ogóem wane,
co si dziao w Koronie, wpywa ksi, na polityk
jak i na sprawy wewntrzne. Liczne byy kolizye Ja-

giey z Witoldem, zwaszcza na polu polityki, ze sta-

nami natomiast sta Witod na dobrej stopie i owszem
gdy strony obawiay si, e król przekroczy sw kom-
petency cienion ju dawniejszymi przywilejami, na-

tenczas udaway si do ksicia z prob, aby suszne
ich pretensye wobec króla obroni ^ Ale ksi nietylko

e by promotorem sprawiedliwych da stanów a na-

wet ich de do rozszerzenia przywilejów, on nadto

liczy w poród szlachty wielu zwolenników, w poród
magnatów i praatów wielu osobistych przyjació, na
na dworze jego Polacy zajmowali najwybitniejsze sta-

nowiska, oni byli wodzami wojsk, budowniczymi twierdz,

instruktorami Litwy. Ba nawet denia koronacyjne

ksicia, jak Dugosz mówi, popierali niektórzy Polacy.

Nie dziwna tedy, e król chcc liczy na pomoc
wszystkich stanów w akcyi przeciw - koronacyjnej

musia je pozyska przez nadanie tych przywilejów,

których nadania w czycy odmówi tj. przywileju

brzeskiego. Tem si tumaczy, e waciwie dokument

1 »Liquet vobis aperte, uomodo literas domini regis obti-

neremus, per quas serenissimus rex spondet regno suo ac ipsius

prelatis et baronibus, quod nolit nec debeat dignitates alicui ero-

gari et hoc ipsum in exercitu nuper dissoluto firmiter interventu

Vestre Serenitatis nobis adhibito, admisit« pisz praaci koronni

do Witoda (Liber Canc. II, p. 199).
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jedlneski z 4 marca 1430 r. prócz nic nie znaczcych
zmianek niczem si nie odrónia od brzeskiego przy-

wileju z 1425 r. Ta sama liczba paragrafów, te same
wobec poprzednich przywilejów krakowskiego, piotr-

kowskiego i czerwiskiego dodatki, ten sam artyku »de

non praestanda oboedientia«, jaki by w brzeskim do-

kumencie.

Jest atoli przestroga dla Witolda. Uczyniono przy-

rzeczenie zrównania wprawach nietylko ziemiastwa Ru-

si, ale take ziemiastwa na Podolu. Widocznie nietylko

ziemianie Rusi ale te i Podola mieli tutaj swoich rze-

czników i obroców, wyzyskujcych pooenie króla

i zapewniajcych sobie znaczn korzy, bo zrównanie

pod wzgldem nabytków przywilejowych z ziemiami

zachodniemi \ Doda naley, e Podole wschodnie dzier-

y w doywocie Witod, który nawet usiowa t zie-

mi przy Litwie zatrzyma, nadanie przeto osobnego
przywileju dla ziemian podolskich, w chwili, kiedyksi
zamyla o koronacyi, byo silnem zaszachowaniem jego

planu, przyczem zajmoway stany stanowisko legalne,

uwaajc susznie Podole jako lenno Korony. Zreszt
i wobec Witolda zajy stany dawne przyjazne stano-

wisko, powtórzyy podobnie jak w 1425 r. uznanie je-

dnego z synów, którego za zdolniejszego do rzdów
uwaa bd, z dodatkiem, e si to dzieje z aprobat
wielkiego ksicia 2.

Ale co najwaniejsza, stany w Jedlnie zawizay
konfederacy przeciwko wszystkim tym, którzyby po-

stanowieniom jedlneskim co do sukcesyi tronu si
sprzeciwiali albo wewntrz w Koronie jakie wojny
wszczynali lub zwizki przeciwko pokojowi królestwa

' Ob. Cod. ep. II, p. 232, § 18, II.

2 »Do speciali consilio et voluntate Wythowdi magni ducis

Lithuaniae ipsiusue praelatorum baronum ac militum* Cod. ep.

II, N. 178.
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zmierzajce tworzyli lub szerzyli herezy; przeciwko

tym wszystkim stany obiecuj cznie powsta i wyt-
pi ich. Oczywicie przez takie konfederacye zapewniano
wypenienie postanowie co do nastpstwa po królu.

Niemniej byy one jednak pogrók dla Witoda i jego

zamiarów separacyjnych. W aryndze bowiem doku-

mentu, podobnie, jak to si stao w brzeskim przywi-

leju, zastrzeono wyranie, e Witod jest tylko doy-
wotnim ksiciem na Litwie, e po mierci jego ksistwo
powraca do synów króla i do Korony jako dziedziczny

spadek. Byo to stanowisko oparte na zapisach Wito-
dowych, na uniach z 1401 i 1413 r., zupenie poprawne,

ale przeciwko niemu pocz ju by powstawa Wi-

tod. Ustp tedy aryngi o powrocie Litwy po mierci

Witoda do Korony \ zwaszcza gdy stany dla utrzymania

praw synów królewskich zawizay tu konfederacye,

zawiera dla wielkiego ksicia i jego zamiarów koro-

nacyjnych potniejsz pogrók, anieli ni byo przy-

rzeczenie dane ziemianom podolskim. Wspóczesne
ukady króla toczone z taborytami, bdcymi na gra-

nicach polskich, blady przy owym zwizku stanów.

To te Witod nie inaczej zrozumia konfederacye, jak

jako pogrók i pocz obwarowywazamki graniczne od

Polski, zbroi si i ponawia przysigi swoich podda-

nych. Do stanów za polskich oczywicie na rce naj-

wyszch praatów i dostojników wieckich wysa tu-

maczenie, e nigdy nie pragn korony, e król sam
zezwoli na koronacy a teraz j odwouje, oczernia go

i traktuje w. ksicia i Litwinów jakby jakich niewolni-

ków. Ksi zbroi si na wiadomo o pojawieniu si

na granicach polskich husytów i prosi praatów i pa-

nów Korony, aby odwiedli króla od cznoci z husy-

tami i doradzili mu nie przepuszcza ich przez Polsk

* »vera et hereditaria successione« Cod. ep. II, p. 229.
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na ziemie krzyackie ^ Witod i teraz jeszcze nie zrywa

z stanami.

Jak std widoczna, wobec de stanów zajmuje

król stanowisko nadzwyczaj oporne, skaniajc si do

rozszerzenia przywilejów tylko z koniecznoci. Nawet
powtórzenie przywilejów, stwierdzenie ich nowem na-

daniem, jakie np. zawiera ów przywilej krakowski z 9

stycznia 1433, bdcy dosownem powtórzeniem jedl-

neskiego, s u króla cen za wiadczone usugi
w obronie unii. Wszake nada go król w tydzie po
odnowieniu unii z Litw i jej wielkim ksiciem Zy-

gmuntem Kiejstutowiczem, którego pozostawi w tym
samym stosunku wzgldem Korony, w jakim pozo-

stawa wedug zapisów Witod. Wyda go po obro-

nie zasad unii przez ziemian polskich, a w przeddzie
nowych zapasów wojennych z Krzyakami, czyhajcy-

mi i pracujcymi nad zerwaniem zwizku narodów.

U króla przywileje stanowe maj znaczenie rodka do

wyszych celów pastwowych, do obrony Litwy i roz-

szerzenia zasad unii, do zwycienia wrogów pastwa,
do zniszczenia opozycyi przeciwko ywotnym jego in-

teresom. Tylko ustalone od dawna przywileje potwier-

dza król przy objciu rzdów a o nadaniu nowych ani

myli, wiedzc dobrze, e zachwiayby one równowag,
jak naleao zachowywa pomidzy pastwami unii,

e obudziyby w drugiej wschodniej poowie pastw
dania i denia, do których przyjcia spoeczestwo
nie byo przygotowane i których nadanie byoby na-

wet dla unii zgubnem. Dlatego to król wobec da
ziemiastwa polskiego tak odporne zajmuje stanowi-

sko, dlatego to czsto amie przywileje tak szlachty

jakote i duchowiestwa, nastpuje na najbardziej y-
wotne prawa ich, jak na wolno od stacyi, dlatego to

uywa wszelkich rodków proby i groby, aby wymu-

1 Cod. Vit. p. 836-839, list pochodzi z 1430 r.
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sic wiadczenia pienine dla dobra pastwa, a mimo
to, gdy stany wystpuj ze swej strony z dania-
mi, król si cofa, nie chce uroni niczego z swej wa-
dzy. Ostronie zachowuje jej zasoby na chwil niebez-

pieczestwa najwyszego i dopiero wtenczas daje si
ubaga, czynic i ordowników szlachty i popieraczy

przywilejów stanowych bardziej przywizanymi do za-

sady, któr sam w osobie swej reprezentuje tj. zasady

zwizku narodów. Jest to mistrz w sztuce rzdzenia,

jest to mistrz utrzymujcy równowag pomidzy dwie-

ma poowami pastw swoich, równowag, która tak sil-

nie popieraa postp cywilizacyi, przyczem trafnie, z wy-

jtkiem chyba nadania czerwiskiego, uywa uprzywi-

lejowania ziemian jako nagrody i zachty po cikiej
i krwawej drodze w pracy nad uni narodów. Jest on
dobrym wychowawc narodów w unii, zaywajcym
stanowiska królewskiego wobec de stanowych jako

rodka pedagogicznego i to zarówno w Polsce, jako te
i na Litwie. Przywileje litewskich ziemian z 1387, 1401

i 1413 r. nosz na sobie niezatarte znami de króla

do podniesienia rodzimej Litwy na wyszy stopie cy-

wilizacyi zachodniej i tem cilejszego zjednoczenia na-

rodów i pastw w wielkie ognisko cywilizacyi zacho-

dniej, a i póniejsze uprzywilejowanie Rusi i Litwy
jest owocem de woli pragncego szczcia wszy-

stkich swoich narodów króla-.

Bezporednim skutkiem tego stanowiska króla

wobec stanów byo denie, coraz szersze krgi za-

taczajce, do swobód ziemiaskich. Gboko w stepy

czarnomorskie i w puszcze litewskie wkracza ten duch

swobody i coraz gbiej zapuszcza korzenie a coraz

wyej podnosi wszdzie spoeczestwo na poziom
owiaty zachodniej. Na Rusi czerwonej, której zie-

mian król nieraz z surowoci hospodara litewskiego

1 Cod. ep. II, N. 206.
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traktowa, na Podolu, którego znaczniejsz czó wbrew
deniom miejscowego ziemiastwa król w doywocie
odda, wzrasta coraz silniejsze denie do swobód sta-

nowyci zachodnici, a chocia król do koca ycia wy-
trwa w swem odpornem wobec tych ziem stanowisku,

jednake doy chwili, kiedy wanie te ziemie a na-

wet Woy stany w obronie idei zwizku narodów
reprezentowanej przez króla i potrafiy j obroni. To
te jeszcze za ycia króla swobody ziemiaskie w zna-

cznej czci objy i ziemi woysk, wnoszc wsz-
dzie zasad unii jako ideau politycznego, do którego

miao dy ziemiastwo. Od genialnego Witoda, od

znakomitego rzdcy, jakim by niezaprzeczenie ten by-

strego umysu ksi, od wielkiego wodza, za jakiego

go mia wiat cay, odpadali ziemianie, nie chcieli

jego wadzy uzna, zymali si na jego despotyczne

rozkazy. Pod koniec ycia Witoda Litwa energiczn
jego doni rzdzona okazywaa gbokie rysy, oznaki

rozpadania si; Witod bowiem nie mia powszechnego
poparcia stanów na Litwie i nie uywa przywile-

jów jako rodka do coraz wyszego podnoszenia ro-

dzimego kraju na szczebel cywilizacyi zachodniej, jak

to dziaa Jagieo. Ten ksi, który popiera denia
stanowe w Polsce, nawet wówczas kiedy Jagieo wzbra-

nia si je uzna, pod koniec ycia widzia rozdzia
i zamieszanie stanów na Litwie, podczas gdy Jagieo,
który karci zuchwae denia stanów i nie dopuszcza
ich realizacyi, jak na

j
gorliwiej popierany by przez

stany w swych unifikacyjnych deniach i nietylko e
zdoa utrzyma zasad unii przeciwko wewntrznym
i zewntrznym wrogom, ale nadto cieni zwizki -
czce ludy i pastwa, rozszerzajc przywileje stanowe

na Eu, i zdobywajc coraz wicej zwolenników dla

zasad, które byy ideaem jego panowania.
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Rzut oka na stosunki wewntrzne.

ycie prywatne dworu i rycerstwa. — Przykady siy atrakcyjnej

spoeczestwa ziemiaskiego. — Organizacya pastwowa i spoe-

czna. — Król. — Senat. — Ziemstwo. — Samorzd. — Urzdy.—
Uniwersytet. — Duciowiestwo i szkoy. — Szlacita i jej przy-

wileje. — Objawy walki stanów. — Rozwój parlamentaryzmu. —
Dodatnie i ujemne jego strony. — Wpyw na uni. — Mieszcza-

stwo. — Handel. — Wocianie.

Aby pozna chociaby w ogólnych zarysach cha-

rakter stosunków wewntrznych, naley nam nasam-
przód rzuci okiem na prywatne ycie tak dworu kró-

lewskiego jakote rycerstwa. Te dwa bowiem stany

byyyw podstaw rozwoju stosunków wewntrznych,
stanowiy o jeg okierunku. Jeeli za ten kierunek zmie-

rza a do umocnienia samorzdu, do parlamentary-

zmu i rozszerzenia praw stanu szlacheckiego na co-

raz szersze krgi, to denia te byy nietylko dal-

szym cigiem wiekowych w tym wzgldzie usiowa
i prac, nietylko wypadkow interesów stanowych wo-

góle, ale one tkwiy w samem sercu, w yciu prywa-

tnem tych stanów, które ju bio ttnem przyspieszo-

nem pod wpywem nowych prdów. Jaki to by cha-

rakter tego ycia domowego tak króla jakote rycer-

stwa. Jak si przedstawiaj gówne czynniki rozwoju

ycia publicznego w prywatnych komnatach na dwo-

rze, na arenie rycerskiej ? Czem si tumaczy, e do

Wadys/aw JagieWo. T. II. 20
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ideaów publicznych tego ycia, do celów przez nich

wskazanych lgn poczy ludy i narody ssiednie.

Niech nam na te pytania odpowiedz róda w now-
szych czasach wydane tudzie badania wasnych lub

postronnych uczonych.

ycie ówczesne domowe cechuje skromno, od-

powiadajca maemu zakresowi potrzeb. Nawet ycie
dworskie, jak si nam przedstawia na podstawie wspó-
czesnych rachunków S tak w podróy jakote w samej

stolicy, nie daje obrazu zbytku. Rachunki dworskie

króla i królowej wskazuj nam pozycye groszy i skoj-

ców wydawanych na marchew, cebul, pietruszk, ogór-

ki, kruczmork i pasternak, na grzyby, miso, ryby ale

bardzo rzadko na migday lub figi, na cukier i torty,

czsto na piwo krajowe, rzadko na wina zagraniczne.

Daje to nam pojcie o skromnoci ycia Jadwigi i Ja-

giey, zadowalniajcych si artykuami i produktami

krajowymi, przestrzegajcych z najwiksz cisoci
postu; dlatego te na stole dworskim czsto, bo na ka-

dy post, pojawiaj si ryby suche i solone lub w ole-

ju konserwowane, rozmaite pstrgi, wgorze, sterle-

dzie, lipienie, lizie, mitusy, sumy, jak wreszcie raki.

W wielki pitek np. cay dwór królowej przestaje tylko

na proskurze czyli niekwaszonym chlebie. Wino rzadko

tylko pojawia si na stole, zazwyczaj austryackie lub

wgierskie, bardzo rzadko woskie lub francuskie. Na-

tomiast piwo krajowego wyrobu stanowi zwyky napi-

tek dworski, jak np. piwo czarne, buskie, krakowskie,

wielickie, jak wreszcie lskie, Zatorskie i widnickie.

Miso w szczególnoci woowina jest gównym artyku-

em ywnoci dworskiej suby, a woy bywaj dostar-

czane przez ekonomów albo te dostawiane przez mia-

sta tytuem uszanowania, poczesnego. Baranów i kóz
dostarczaa ekonomia sanocka, dostarczano te wie-

Piekosiski, Rachunki dworu króla Wadysawa Jagiey.
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przowiny. Z poszczególnych potraw przyrzdzanych
z misa wspominaj rachunki dworskie flaki; z drobiu
podawano pulard, rzadziej kaczki, natomiast obficie

gsi, nawet dzikie, lub cietrzewie. Z dziczyzny poda-
wano najrozmaitsze jej gatunki, najwicej sarnin lub

zajca.

Skromnoci w pokarmach i napoju odpowiada te
skromno wzaspokajaniuinnychpotrzebyciowych; czy-

tamy w naiwnej zapisce, jak królowa Jadwiga uywa oju
do lamp. Nawet ubiór królewski nadzwyczaj skromny:
kabaty, kubraki rzadko kiedy jedwabiem wyszywane, ko-

loru brunatnego lub szarego, w ogólnoci skromne, zgo-

dnie z przekazem Dugosza. A kiedy król udaje si na
zjazd z królem Zygmuntem albo do Halicza celem odebra-

nia przysigi hodowniczej od Steczka modawskiego wo-

jewody, natenczas bierze wspania deli sobolow zo-
togowiem wyszywan od którego z wojewodów i za-

pisuje dun sum stu grzywien na królewszczynie ^

Natomiast od suby, zwaszcza owieckiej, roi si dwór;

s tu owczowie, sokolnicy, ucznicy, psiarze, synni o-
wczowie grodziescy itp., nie braknie i stróa od zwie-

rzyca. Wielki lubownik myliwstwa, jakim by Ja-

gieo, chowa w swej psiarni rozmaite gatunki psów,

jak ogary niedwiedzie, kucze, charty, medyolaskie
psy, nie braknie na dworze aziebnego, którym jest

Ofanas, a ani urzdza król na kadym dworze swoim,

czy to w Korczynie, czy arnowcu, w Wilicy lub Pro-

szowicach. Podró odbywa król konno, królowe nato-

miast uywaj wozów z przykoszkami, kolebek, paub,
reinwagenów lub maych wózków z pokadem rednim.

wita królewska skada si z rycerstwa, std w ra-

chunkach rozmaite wzmianki o broni, o przybicach

i nabiodrkach, nagolenicach, brustblachach, betach,

szczytach (tarczach), pópaciach (lorica), opaskach (cin-

^ Prochaska, Materyay archiwalne Nr. 96.

20'
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guli), szeomach (hemach^, rusznicach a nawet i o ar-

matach. Jeeli jest niekiedy ponad wydatki na rycer-

sk bro jaki zbytek, to chyba na hafciarzy szyjcych

ornat do kocioa na rozkaz króla lub królowej. Wia-

domo, e haftowanie zotem i jedwabiem nawet na Li-

twie wysoko kwitno, skoro taki król Zygmunt lu-

ksemburski sprowadza hafciarki z Wilna od Witolda.

Nawet malarstwo wschodnie, w którem si lubuje król,

kiedy niem zdobi kae ciany katedry i zamku kra-

kowskiego albo lubelskiego, nie pociga zbytnich za

sob wydatków, jak nie pociga i kapela królewska,

skadajca si z tymfanistów, cytarzystów i cymba-
listów.

Za przykadem króla i królowej idzie Polska caa,

w skromnoci potrzeb icie patryarchalna. Tylko kiedy

przyszo wystpi królowi z przyjciem goci znako-

mitych, jania zbytek królewski w Krakowie. Taksamo
i rycerstwo, kiedy król wysya je jako posów lub sam
bra udzia w zjazdach na Wgrzech lub w Wrocawiu
z ssiednimi monarchami, na turniejach w Krakowie
lub w Budzinie, janiao przepychem zdumiewajcym.

W domu za s oni skromni, jak skromnymi ich

zamki drewniane i domy mieszkalne, jak skromnym
jest zwyczaj i obyczaj caej ówczesnej Polski i wszy-

stkich jej stanów. Zajmowano si rolnictwem, gospodar-

k domow, chowem byda. W Wielkopolsce spotykamy
gospodarzy, majcych na swych polach po trzy tysice

kóp yta^ Majtek ziemianina skada si nietylko

z roli, lasów, ze wiadcze kmiecych, ale i ze sprztów
domowych i gospodarskich, sreber, broni 2. Lubiono
bro dobr, nawet ozdobn, a pas rycerski kosztowa
niekiedy dwadziecia grzywien, majtek na owe cza-

* Piekosiski, Wybór zapisek wlpolskich N. 803.

» Piekosiski 1. c. 575, 796, Brzeskie ksigi sd. Nr. 1539,

Helcel, Star. pr. pomn. II, Nr. 2255, 2176, 2134, 1871, 1861.
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sy ^ Podobnie jak bartnictwo jest spraw przemysow-
ców i chopów, tak myliwstwo jest zajciem ziemia-

nina i wszdzie po Wielkopolsce ogar, sokó, gniazdo

sokole przedstawiaj warto imaj cen sta \ Take
i barcie jak i roje pszczelne maj sta cen ^ Majtki
s ju od wieków kopcami, lasy ciosnami i cianami roz-

graniczone, rzadko kiedy bocianie gniazdo lub stuletni

db stanowi znak graniczny. Zajazdy, niepokoje tra-

fiaj si w patryarchalnej Wielkopolsce*, gdzie wadza
starociska wiksz jest anieli w Maopolsce, ale do-

da naley, e albo arcybiskup albo inny wiecki dy-

gnitarz wadyami wysokiemi w imieniu króla umierzaj
zbytni ywo krwi ubów lub innego rodu tamtej-

szego 5. Zreszt pewien patryarchalny ton przenika

ognisko prastarej Polski Wielkiej, która lubo ustpuje
wartkiemu prdowi maopolskiemu, zawsze jednak myl
pastwow wysoko niesie i gboko odczuwa ywotne
potrzeby spoeczestwa a rzdnoci si odznacza.

Std to Jagieo chtnie Wielkopolan uywa do rz-
dów na Rusi.

Rycerstwo nie jest jeszcze tytuem, jest ono obo-

wizkiem, i e tak si wyra zajciem, rzemiosem swe-

go rodzaju. Niejeden rycerz z czasów Jagiey w latach

pokoju w ojczynie, szuka zajcia za granic, czy to

na dworze Zygmunta Luksemburczyka czy Witoda.

Szukaj sawy, zaszczytów, imienia za granic Zawi-

^ Lekszycki, Die altest. grossp. Grodbiicher I, Nr. 1306; Hel-

cel, Star. pr. pomn. II, N. 2278.

2 Ksigi sd. czyckie cz. I, Nr. 5553, II, 3154, Helcel II,

Nr. 12, 167, 878, 2052.

3 Brzeskie Nr. 1595, 2077, 3053. czyckie I, 2955, II. 3125.

* Lekszycki I, 599, 919; Ksigi czyckie sdowe, cz I,

Nr. 5940.

5 czyckie ksigi sdowe cz I, Nr. 3834, 3870, 3873, 4167,

4274. czyckie cz II, Nr. 5883. Helcel, Star. pr. pomn. II, Nr.
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sza Czarny, cibor ze ciborzyc, Janusz z Tuliszkowa,

gonem czyni imi polskie czy to na wyprawach ba-
kaskich Zygmunta czy na turniejach w Konstancyi.

Wincenty z Szamotu, Jakób z Kobylan, Jan z Czyo-
wa, Mszczug ze Skrzynna pozyskali imi sawne na
wyprawach Witodowych, a za nimi spieszy i inne

mniej gone rycerstwo, Ciokowie i Pawowscy, po pasy

rycerskie na wyprawy dalekie, odem punktualnym
czy to przez Zygmunta czy przez Witolda nagradzane.

Byszcz wietnemi zbrojami ci rycerze i na turniejach

budziskich i konstancyjskich. Pierwsi stanli w szran-

kach a ostatni zeszli z pola na gonych turniejach

w Budzinie 1412 r. tacy rycerze jak Dobek Olenicki,

Mszczug ze Skrzynna, Zawisza Czarny i brat jego Faru-

rej, Domarat i Jakób Kobylascy, Mikoaj Powaa.
wiatowy rycerz, jakim by wgierski doktor i rycerz

Benedykt Makray, móg w koach rycerstwa polskiego

znaleó godnych siebie towarzyszy, znawców obycza-

jów, prawide ycia zachodniego rycerstwa, a viGe-versa

fundator kocioa Wszystkich witych w Krakowie
Jakób Bobola, by wszake rycerzem in regno Hispa-

niae ordinis celeberrimi Hierosolimitani \

Kycerstwo ma ju od czasów Kazimierza Wiel-

kiego polor zachodni, ju jzyk sam aciski, jakkol-

wiek nieklasyczny, którym jednak rycerz rad wada
czy to w sdzie lub na radzie, czy te w stosunkach

z obcym, daje mu pewien rys kosmopolityczny. Janusz

Brzozogowy, kiedy do jako do starosty bydgoskie-

go, komtur toruski wystosowa list po niemiecku,

w uprzejmem pimie, chocia stylowo nieudolnem, od-

powiedzia, aby komtur na przyszo uywa w kore-

spondencyi wiatowego jzyka, którym jest aciski*.

A kiedy arbitrom w sprawie Hinczy z Wissemburga

» Kod. Maopolski IV, N. 976.

« C. Vit. p. 247.
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prokuratorowie strony przedoyli zarzuty po niemie-

cku sformuowane, owiadczyli arbitrowie, e nie rozu-

miej po niemiecku, »dajcie nam te winy wypisane a-
cin« \ Na wszystkich zjazdach z Krzyakami broni
rycerze z godnoci sprawy ojczystej i mdrze, to te cz-
sto czytamy w sprawozdaniach krzyackich o zjazdach
z Witoldem lub Ziemowitem, e wszystko szo dobrze,

ale z chwil, kiedy Polacy przyjechali, popsuli nam
szyki.

Otwarto i szczero w stosunkach do innych
stanów jest równie cech znamienn rycerstwa, std
ta pochopnoó do udzielania nagan, do sprzeczki, cho-

ciaby nawet z samym królem, std ten ton miay
w mowach takiego Cybulki lub Zbigniewa Olenickie-

go zwrócony do samego króla Rzymskiego, tak e tru-

dnem byo przypuci, aby sowa ich w przekazie hi-

storyka naszego Dugosza zachowane, byy istotnie

wyrzeczone. A jednake musiay by wyrzeczone, skoro

mamy pismo Zygmunta, który si skary na bolesne

dla zarzuty posów polskich. Otwarto ta czasami

zbyt nieostrona, bya jednak oznak miaoci cha-

rakteru, tego znamiennego rysu rycerstwa z doby Ja-

giey. Chciwców jak Gniewosza z Dalewic, chepliwych
i prónych jak Szczukowskiego, mciwych i zdradzie-

ckich jak Spytka z Melsztyna cigano i niedopuszczano

do wyszych stanowisk.

U rycerstwa zwykego spotyka si rys rubaszno-

ci nieraz gminnej, prostackiej. »esz jak pies« móg
nieraz i wojewoda usysze od szlachcica, albo te co

gorsza, musia odpiera zamach szabli szlacheckiej na
wasn gow. Komplementów rozmaitych w rodzaju

»psi syn«, lub »psia morda « spotyka si do duo po
ksigach wielkopolskich 2. Niekiedy to ajanie jest je-

* Lekszycki, Die altesten grosspl. Grodbiicher I, N. 2059.

2 Piekosiski, Studya t. VI, Wybór zap. wlpskich Nr. 50>
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dnak rodkiem prawnym celem zmuszenia strony dru-

giej do spenienia zobowiza. Na podstawie poprze-

dniej umowy za niedotrzymanie jakiego jej warunku
mona byo prawnie wykona ajanie i to nawet przez

przybicie listów ajcych na publicznem miejscu, na
bramach ratusza lub kocioa. Jeden z badaczy prawa
polskiego upatruje w tej instytucyi wskazówk, jak wy-

soko nosio cze i saw rycerstwo, droej nad ycie
je cenic, skoro uywano zazwyczaj ajania jako naj-

silniejszego rodka w umowach ^ Doda naley, e na-

ruszenie sawy, ajanie bezprawne, sdy srogo karay^
a nieraz i »pokor« trzeba byo odpokutowa win po-

rywczoci lub prostactwa wobec wadzy; za ajanie

osób dostojnych naznaczono wielk win »magnam
poenam«. Z drugiej znowu strony zauway naley,

e miowanie czci i sawy byo cile zwizane z mio-
ci swobód i rzdnej wolnoci.

Jeeli takim jest charakter domowego ycia naj-

wyszych stanów, to zaiste nie trudno odgadn, e
przymioty prostoty i szczeroci, mstwa i mioci swo-

bód ju same w sobie tworzyy si przycigajc,
zwaszcza gdy wielka cz spoeczestwa wschodniego

pod wzgldem jzyka nie bardzo si rónia od pol-

skiego. Zobaczymy to najlepiej na przykadach, dowo-

dzcych w jaki sposób cae warstwy ziemiastwa na
wschodzie nietylko e dobijay si praw polskich, ale

nadto take dyy i do wyzwolenia warstw niszych,

a mianowicie stanu kmiecego, na wschodzie bardzo

uciskanego, od jarzma poddastwa.
I tak na Rusi czerwonej istnieje szlachta lenna,

51, 755, 1048, Lekszycki, Die altest. grossp. Grodbiicher II, 527,

1129, 1170, 1207, Ksigi czyckie Nr. 52, 6225. Helcel, Starod. pra-

wa p. pomniki II, 895.

* Dbkowski, O umowach pod groz ajania.
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bdca w zawisoci od króla, wzgldnie od jego urz-
dników, ale istnieje take szlachta maska,tj. manowie
zawili od szlachty^ jak np. od Jarosawskich, od Fre-

drów, a to ich mastwo jest przedmiotem alienacyi.

Man jest zawisym od swego pana, odpowiada przed

sdem pana w sprawach swego podlenna dotyczcych,

idzie z nim na wojn, sprawuje suby na jego zamku.

S cae wyspy okoo Jarosawia, Przemyla, gdzie s
tacy manowie i odpowiadaj prawem suskiem na
zamku jarosawskim, podobnie jak od króla zawili

lennicy odpowiadali przed sdem lennym ziemiaskim
np. w Sanoku. Atoli ju prd prawa polskiego i swo-

bód z niem zwizanych obejmuje i tych lenników na
Rusi, co sprawia, e niektórzy otrzymuj przywileje eks-

empcyjne od prawa lennego; trudniej manom przycho-

dzi wyzwoli si z wizów mastwa, które s ucili-
we w porównaniu ze swobodami przysugujcemi
szlachcie koronnej, std te je niewolniczem prawem
sualczem czyli suskiem nazywano. Denie do swo-

bód widoczne jest w usiowaniu szlachty na Rusi do
uwolnienia si od wypraw zagranicznych, a wic do
wolnoci przysugujcej szlachcie maopolskiej i zape-

wnionej jej statutem wilickim. Wobec tego prdu ni-

kny rónice narodowociowe, religijne, czono si du-

chem swobody z szlacht caej Korony. A kiedy otrzy-

mano wreszcie prawo polskie, aby zapewni sobie jego

wieczne trwanie, zwizano si wedug zwyczajów w Pol-

sce ju dawno praktykowanych, w konfederacy prze-

ciwko wszystkim tym, którzyby ziemian ukróca chcieli

w ich nabytych prawach lub w posiadociach dziero-

nych ^ I nie bez powodu uczyniono zwizek, gdy wielu

z dygnitarzy koronnych upatrywao w nadaniu prawa
polskiego Rusi krzywd i obraz Rzpltej, z powodu, e
ziemianie na Rusi otrzymali naraz tak wielkie swo-

1 Lewicki, Cod. ep. III, p. 550.
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body, jakie szlachta polska pozyskaa dopiero po du-
gich pracach i trudach ^

Ale mamy i drugi przykad dowodzcy, e wielki

zasób siy przycigania spoczywa w ówczesnem spo-

eczestwie polskiem. Jak si niej dowiemy, spoeczne
pooenie chopa polskiego wcale nie byo tak niezno-

nem, jakby to z pewnych pozorów wnosi wypadao.
Byo ono poniekd nawet lepszem anieli pooenie
szlachcica. Na wschodzie byo odwrotnie. Wanie po-

równanie ze stosunkami na Rusi moe posuy jako

objanienie doli spoecznej polskiego chopa, jak j ni-

ej przedstawiamy. Panuje na Czerwonej Rusi jeszcze

prawo ruskie a wic i dola chopa, jak znawcy tego

prawa dowodz, jest cik, daleko cisz anieli chopa
zachodniego 2. Za czasów ksicych bya ona tak opa-
kania godn, e przenosili wocianie jarzmo tatarskie

nad sub u bojarów. Za czasów polskich pozostay

jeszcze lady tej smutnej doli w caej do licznej cz-
ci niewolnej ludnoci. Naleeli tu kalanni, ordyiicy,

sotni, smerdy. Prawa pierwszych s ograniczone, nie

maj prawa reklinacyi czyli odejcia, s bowiem przy-

twierdzeni do gleby; ordycy, w majtkach królew-

skich si znajdujcy, równie nie maj prawa odejcia,

chyba do drugiej wsi królewskiej za zezwoleniem sta-

rosty. Prawa wasnoci s i u nich ograniczone, od-

umarszczyzna po ordycach naley do starosty. Soccy

s inwentarzem zamkowym, nalenym do zamku i jego

obrony; pod pewnymi warunkami pozwalano sockim

na wyjcie z sotni, zreszt dziel oni równie dol lu-

dnoci niewolnej. Niewola ta istnieje jeszcze w penem
tego sowa znaczeniu jak dugo panuje prawo ruskie;

1 Jest to dowód, e Linniczenko, Czerty is istorii sosowij

jugo-zap. Rusi myli si utrzymujc, e szlachta ruska nie lgna
do swobód polskich.

* Linniczenko jak wyej rozdzia II.
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ludzie czstokro kobiety s przedmiotem handlu, ku-

pna sprzeday, bywaj odstpowani za pewn cen
pienin i zostaj w najzupeniej szej zalenoci oso-

bistej od nabywcy. Ale nietylko dola tych niewolnych
bya opakan, bya ni i dola chopa wogóle, którego

prawo odejcia ze wsi za czasów ksit udzielnych

byo bardzo ograniczone.

Z zaprowadzeniem prawa polskiego, pierwszym
aktem samorzdu lokalnego ziemian jest ulenie i po-

lepszenie doli kmiecia. Uregulowano bowiem wedug
wzoru maopolskiego prawo reklinacyi, pozwalajc na
odejcie raz na rok kademu kmieciowi w wiosce (poza

dziesitk tj. kademu jedenastemu). Oprócz tej wolno-

ci odejcia pozyska wocianin rozmaite jeszcze prawa,
które przyczyniay si stopniowo do zabezpieczenia jego

stanowiska w spoeczestwie i gminie. Tak pod wpy-
wem prawa polskiego nastpuje usunicie stosunków
niewolnictwa ludnoci wiejskiej na caej przestrzeni

Czerwonej Eusi. Zasug t podziela i szlachta maopol-
ska, dca w pierwszej linii do uregulowania smu-
tnych stosunków wociaskich na mod obowizujc
w Polsce.

Z przytoczonych przykadów widoczna jest sia

przycigajca i niwelujca spoeczestwa, które zdoao
olbrzymi Litw pocign ku sobie. Jest jeszcze druga
strona tej siy pocigajcej, jak si odznacza spoe-

czestwo polskie; jest ono nietylko w yciu ale i pod
wzgldem ideaów politycznych na wskro zachodniem

i rozwija si w tym kierunku. Dowodem tego rozwój

stosunków pastwowych i spoecznych.

Przypatrujc si organizacyi pastwowej i spoe-
cznej nie trudno dojrze, e Polska ówczesna pod tym
wzgldem nie wiele si rónia od pastw zachodnich,
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a zwaszcza od ssiednich Wgier i Czech. Król a ra-^

czej jego wola przestaa w tych królestwach ju od
wieku by wycznem ródem prawa publicznego. Wa-
dz króla ograniczaa przedewszystkiem rada czyli se-

nat, zoony z najwyszych dostojników — tudzie roz-

maitego rodzaju zjazdy, czyli jak wspóczenie mówiono
sejmy, i wreszcie w zarodku bdce sejmiki. Król jest

przodownikiem tego spoeczestwa, kierownikiem jego

i najwyszym wodzem i sdzi, on jest wykonawc
woli narodu, atoli nie despotycznym panem ycia i mie-

nia poddanych. Senatorowie zasiadaj w radzie na
mocy godnoci swej jak np. biskupi, wojewodowie,

starsi kasztelanowie, zreszt dobiera sobie król dowol-

nie doradców nawet z liczby niszych dostojników, jak

np. podkomorzych^ Mianowanie urzdników ziemskich

zaley od zjazdów, proponuje ich szlachta, a król tylko

wybiera jednego z proponowanych i zatwierdza wy-

bór. Zwoywanie senatu jakote owych zjazdów, nie

wyczajc sejmików, zaley od króla. Sdownicza wa-
dza króla jest najwysz, doda jednakowo naley,

e zawsze wyroki te królewskie z apelacyi pochodzce^

zapadaj na posiedzeniach bd rady, bd te owych
zjazdów czyli sejmików. Na wojnie posiada król wa-
dz nieograniczon, miarkuje j atoli take i tutaj przez

przybranie sobie najwyszej rady wojennej, jakote
przez mianowanie na czas wojny wodza (hetmana).

W ogólnoci widoczna jest, e parlamentaryzm zacho-

dni, którym tak znacznie ju cieniono wadz królów

na Zachodzie, i w Polsce spowodowa skutki podobne;

król ju nie posiada dawnej wadzy Piastów. By on

zawsze jeszcze królem potnym o wielkim zakresie

wadzy; mia narody przywizane aczkolwiek ju nie

znoszce wzów niewolnictwa. Król Jagieo, przyzwy-
czajony do absolutnych na Litwie rzdów, napotyka
w Polsce na opór stanów nieraz tak silny, e ponie-

kd ublia powadze królewskiej, a jednakowo opór



RZUT OKA NA STOSUNKI WEWNTRZNE 317

ten ama król sw cierpliwoci i wyrozumiaoci, gdy
tego wymagaa sprawa; umia rzdzi i zachowa po-

wag królewsk, rzadko kiedy ustpi i przez wszyst-

kich by suchany.

Organy rzdu dzieliy si na dwie kategorye na
urzdy i dostojestwa królewskie czyli Rzeczypospoli-

tej i na ziemskie, bdce raczej organami samorzdu
prowincyi. Na czele kancelaryi króla, mem zaatwia-

jcym najwaniejsze sprawy wewntrzne i zewntrzne
pastwa, piastujcym piecz pastwow, by kanclerz,

zazwyczaj biskup, majcy pod sob podkanclerzego

i cay szereg notaryuszów, sekretarzy i pisarzy; na
czele królewskiego dworu a wic rycerzy z dworem
podróujcych sta marszaek, mistrz ceremonii, skar-

bem króla administrowa podskarbi. Wszystkich tych

dygnitarzy widzimy zasiadajcych w radzie królewskiej,

do której nale wojewodowie i wiksi kasztelanowie,

notaryusze za i pisarze kancelaryi, zasiadaj tylko

dla sporzdzania aktów, wychodzcych jako wyraz
woli królewskiej z owych posiedze. W r. 1388 ustano-

wi król do boku i do pomocy podskarbiego drugiego

urzdnika i zastpc, podskarbiego nadwornego, a r.

1410 marszaka nadwornego, bdcego zastpc mar-

szaka wielkiego. Z t rad u boku rozstrzyga król

biece sprawy pastwa, j powoywa do boku w cza-

sie zjazdów generalnych, gdzie nisi urzdnicy, ziem-

scy dostojnicy i szlachta tworzyli osobne koo obrad.

Z poród nich wybiera król móW; którym dawa ja-

kie penomocnictwo wskutek obrad wykona si ma-

jce. Organami za wykonawczymi po prowincyach

byli starostowie królewscy, administrujcy tak królew-

szczyznami w powiecie swoim, jakote wykonywajcy
sdownictwo karne i policy a nadto wszystkie roz-

kazy przysane przez króla lub najwyszych jego urz-
dników.

Szlachta po ziemstwach rzdzi si samorzdem.
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Kilka takich ziemstw czyli powiatów tworzy wojewódz-

two, na którego czele stoi wojewoda, najwyszy do-

stojnik ziemski, wódz siy zbrojnej województwa, na-

czelnik wadzy sdowniczej ziemskiej i administracyL

Jego rozkazom podlegaj kasztelanowie, których jest

czasem kilku w ziemstwie, a którzy s naczelnikami

siy zbrojnej swego powiatu, a wreszcie wszyscy inni

powiatowi urzdnicy, powstali z dawnych dzielnico-

wych, którzy jednak stracili dawny charakter i stali

si sugami i dostojnikami raczej ziem powiatu, anieli

panujcego.
Wojewoda jest obecnym na obradach szlachty tak

generalnych jak i partykularnych, pod jego przewo-

dnictwem odbywaj si sdy wiecowe, on zwouje w ra-

zie najazdu szlacht pod bro lub z polecenia króla

staje na czele jej i prowadzi do obozu królewskiego.

Wyrczaj go w tych funkcyach licznych kasztelano-

wie, zwaszcza e wojewodowie musz do czsto to-

warzyszy dworowi króla lub podejmowa funkcye po-

selskie w kraju i za granic.

Na czele sdu ziemskiego stoj sdzia wraz z pod-

sdkiem (kady z nich ma swego zastpc, komornika)

i z aw sdziowsk, zoon z urzdników powiatowych

lub zacniejszych ze szlachty, wykonywaj sdownic-
two powiatowe. Graniczne sprawy zaatwiaj wycznie
podkomorzowie ziemscy. Chorowie zbieraj szlacht

pod chorgiew powiatow i prowadz regestr szlachty;

wojscy maj opiek nad wdowami i dziemi w czasie

wojny, inni jak czenicy, podczaszowie, miecznicy, ow-
czowie itd. speniaj posugi obywatelskie bd w po-

wiecie z dawna do urzdu pewnego przywizane, bd
te takie, jakie im naznaczy wojewoda. Poniewa król

ustawicznie po pastwie podróuje, przeto urzdnicy
ziemscy maj peno zajcia czcego si z przyjazdem
dworu, a wic przygotowania potrzeb, asystencyi dwo-
rowi i jego czynnociom, sdom nadwornym; sprawuj
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poselstwa wice si z przyjazdem lub odjazdem kró-

la, czy to do ssiedniej ziemi, czy do dygnitarzy lub

wreszcie do stolicy. Z urzdów niszych wybijaj si
kolejno na wysze powiatowe godnoci, zawsze jednak

za zgod szlachty i za zatwierdzeniem królewskiem.

Poziom wyksztacenia tych urzdników odpowiada
wogólnoci stopniowi cywilizacyjnemu caego spoe-

czestwa. Urzdowanie wykonywaj w jzyku aciskim,
nawet w sdach acina bya jzykiem urzdowym, jak-

kolwiek przewód sdowy odbywa si w jzyku pol-

skim. Uywanie aciny miao i dobre strony; awa bo-

wiem sdziowska zoona bya z ludzi wyksztaconych,

którym tak jzyk ówczesny dyplomatyczny, jakote
i zasady prawa ziemskiego, pisanego po acinie, nie

byy tajemnic.

Zarówno obrona jakote i samorzd ziemski spo-

czywa w rku szlachty. Wielkopolska dzielia si na

sze województw, Maopolska obejmowaa dwa, a wre-

szcie i Ru wybijaa si stopniowo do wysokoci ciaa

samorzdnego, jakkolwiek wola królewska bya na

Rusi ródem prawa i dopiero w r. 1435, a wic po

mierci króla Jagiey, syn jego Wadysaw nada przy-

obiecany przez ojca zupeny samorzd.
Mia ten samorzd wiele stron dobrych; urzdy

po wikszej czci nie byy patne — "powtóre o wy-

niesieniu szlachty na godno lub urzd stanowili ci,

którym zasugi kadego w powiecie lub ziemi byy do-

brze znane, wreszcie obrona ziemi polegaa na przy-

wizanych do niej synach, których kadej chwih wódz

mia pod rk. Jeeli np. zwaymy tak plag, jak
byy najazdy koczowników, to istotnie w braku wojsk

staych, jakich wogólnoci w Europie nie znano, w bra-

ku fortec, ta tylko obrona ziemska rycha i ustawi-

czna, jak zarzdza wojewoda lub kasztelan, moga
da skuteczne odparcie i zapobiedz wyludnieniu ziemi.

Nic te bardziej jak samorzd nie sprzyjao koloniza-
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cyi, czego dowodem wielki wzrost nowych osad, wsi

i miast w Lubelskiem, na Rusi, na Podolu. Wadze
centralne, jakkolwiek za Kazimierza Wielkiego spry-
ste i wydatne w prawach, nie byy w monoci podo-

ania zadaniom kolonizacyjnym w tej mierze, jak to

uczynia szlachta przy swym samorzdzie. Nastpnie
ta potrzeba mylenia o sobie samym, o swej ziemi

i powiecie, a nie spuszczanie si na obron króla, czy-

nia' ziemiastwo przemylnem, przedsibiorczem i za-

radczem, wreszcie mnem i ochotnem do obrony. Przy-

mioty te wystpuj te do powszechnie i niezawo-

dnie s jednym z najwaniejszych powodów szybkiego

posuwania si zachodniej owiaty.

Historycy odpowiadaj na pytanie co do autor-

stwa poczenia Polski z Litw, e dokonaa tego szla-

chta przez swych wybitnych reprezentantów Tenczy-
skich, Tarnowskich, Pileckich, Melsztyskich, Rzeszow-

skich. Skoro za idzie o odpowied, kto te denia
uszlachetni, kto im nada trwa podstaw i wyszy
kierunek, to i pod tym wzgldem trafnie odpowiadaj
historycy, e uczynio to duchowiestwo. Ju to samo,

e warunkiem poczenia si chrzecijaskiego pastwa
z pogaskiem bya chrystyanizacya Litwy, e dzieo to

wymagao przedewszystkiem pomocy duchowiestwa,
daje nam poniekd pojcie, jak wanym by musia
wpyw jego na doniose zadania zwizane z uni. Do-
dajmy nadto, e by to wiek synodów i soborów, który

usilnie dy do utworzenia jednoci w rozdwójonem
wskutek schizmy zachodniej spoeczestwie i dokona-
nia reform w Kociele, a bdziemy mieli pojcie o do-

niosoci wpywu duchowiestwa, w rku którego po-

zostaway i szkoy i ogóem owiata.
I Koció w Polsce, jak to ju wiemy, bra ywy

udzia przez swych najwybitniejszych czonków w pra-

cach powszechno-dziejowego znaczenia, czego wiade-
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ctwem udzia biskupów na synodzie pizaskim, póniej
na soborze konstancyjskim. Wskutek prac tame pod-

jtych staje Polska w rzdzie pastw europejskich na
soborze konstancyjskim usuwajcych zachodni schi-

zm, bronicych Kocioa od nauk zdronych, a co

wicej przyczajcych do niego lud dotd pogaski.
Nietylko przez episkopat, przez arcybiskupów Bo-
dzant i Mikoaja Trb, przez biskupów Wysza, An-
drzeja Laskarego i Andrzeja Wasilona, lecz take
przez licznych pracowników duchownych rozmaitych

stopni, wieckich i zakonnych, podejmuje duchowie-
stwo zarówno w Polsce jakote i na Litwie szereg

prac cywilizacyjnych. Wszyscy profesorowie uniwer-

sytetu krakorwskiego , który tak wysoko podniós
owiat, a misyi dalszej cywilizacyjnej dostarcza pra-

cowników, s to wycznie duchowni, nauka bowiem
bya przywilejem duchowiestwa, tak jak wojskowo
bya przywilejem stanu rycerskiego. Praatów zwano
te krótko uczonymi, doktorami i. Kanonicy za zezwo-

leniem kapituy udaj si na zagraniczne uniwersytety

lub do Krakowa dla uzupenienia studyów ^ by po-

wróciwszy z wikszym zasobem wiedzy, suy Kocio-

owi i ojczynie. Kler niszy podziela przymioty i wa-

dy, a nawet i stopie owiaty szlachty ^ jest wporód
niego wielu synów wociaskich i mieszczaskich, zby-

tni moe zapalonych gorliwoci, którzy przez gste
nakadanie ekskomuniki w sprawach dziesicin, gro-

mienie szlachty od otarza, odmawianie bogosawie-
stwa paschi^ przyczyniaj si do zaostrzenia walki

stanów. Ale te i w kapitule na nieszlacht tak dobi-

1 ad decisionem doctorum et nobilium. Acta capit. II, 201;

episcopi, doctores, barones in conventione generali. Ibidem N. 280.

2 Acta capit. I, N. 83, 161.

3 Acta capit. II, 238, 249, 296, 301; Acta capit. I, N. 53, 158.

* Acta capit. II, N. 8 por. wyej uwag poprzedni.

Wadysaw Japieo. T. II. 21
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jajc si stanowisk wyszych duchownych krzywo
patrz praaci uczeni \ I bynajmniej nie wpywa ta wy-

czno ich uczonoci ujemnie na nauk i owiat, i ow-

szem staje si ona ródem odrodzenia spoeczestw, po-

dnosz si tutaj hasa opieki nad ludem, niezawisoci

Kocioa a duch wolnoci chrzecijaskiej z katedr

wszechnicy udziela si narodom i rozchodzi si poza

granice etnograficzne Polski*. A jeeli wemiemy pod
rozwag pisma takiego profesora, jakim by Pawe Wo"
dzimierzowic, i znowu pisma wielkiego ucznia uniwer-

sytetu, jakim by Dugosz, to zaiste musimy przypu-

ci, e chyba w murach tej uczelni wyszlachetniaa

si ta federacya ludów, polegajca na jedynym Ko-

ciele chocia rozmaitych obrzdkach, na jednym sa-

morzdzie chocia rozmaitych prowincyach i ziemiach,

na jednem deniu chocia w rozmaitych wyraanem
mowach, na jednej solidarnoci chrzecijaskiej chocia

na rozmaitych opartej obyczajach i zwyczajach, o któ-

rych wytpieniu i zniesieniu nawet nie mylano.
Zawiaduje te duchowiestwo jak wszdzie na za-

chodzie szkoami
;

jest ich na caym obszarze Polski

1364—1432, jak nowsze badania (Karbowiaka) pouczaj,

okoo dwiecie, z tych najwiksza liczba przypada na

dyecezy krakowsk, z gór czwarta cz szkó tj.

63. S to nietylko szkoy czytania, pisania, aciny i przy-

gotowawczych nauk, ale take szkoy wychowania, le-

pszego gospodarstwa, ogrodnictwa, pszczelnictwa, zwa-
szcza przy klasztorach cystersów, benedyktynów.

1 Ibidem I, N. 172.

2 Co do tej walki z kiólem o niezawiso Kocioa obacz

akta dotyczce walki kanoników Jana Niewieszy, Mikoaja Kiczki,

Mirosawa z królem przy obsadzaniu biskupstw. Cod. Vit. p. 764,

765, 769, 777 — 778. Zaznaczy naley, e podejmuj walk prze-

ciwko kandydatowi, którego zasady nie byy Kocioowi przy-

chylne, tudzie e podejmuj j w czasie, kiedy w radzie koron-

nej poczto si przychyla do polityki sprzyjania husytom.
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Spoeczestwo, jakkolwiek wiele cech zachodnich
majce, jest jeszcze surowe i nieociosane, o naturze
bujnej, wymagajcej znacznych wysików aby módz
dorówna i na polu umysowego rozwoju ssiednim
ludom zachodnim. W aktach sdowych wspóczesnych
napotykamy na przykady rubasznoci nawet u osób
duchownych niszych stopni, którym ani walka ze sob
samym ani dugoletnia praca nad bhnimi nie odja
przyrodzonej szorstkoci. Natomiast energia w dziaa-
niu jest zdwojon, praca spoeczna duchowiestwa wy-
ton, ile e na caym obszarze Polski byo tylko 145

parafii. niwo byo wielkie a pracowników mao. Aby
ich liczb pomnoy i owszem aby mie podostatkiem
wyksztaconego duchowiestwa take dla Litwy, zao-
ono fakultet teologiczny — i to dao powód do odno-
wienia uniwersytetu Kazimierzowego — atoli praco-

wano te na synodach nad podniesieniem moralnego
poziomu stanu duchownego. Szczególniej na synodzie

wielusko -kaliskim pod przewodnictwem arcybiskupa
Mikoaja Trby w 1419—20 odbytym, powzito szereg

daleko idcj^ch reform, które w skutkach swych objy
ca Polsk. Prócz reformy duchowiestwa przedsi-
wzito na tych synodach rodki zatamowania nauk
husyckich, wdzierajcych si z si niema do Polski,

a nadto powstrzymano walki o dziesicin, stanowic
ko niezgody pomidzy szlacht a duchowiestwem
i spowodowano, e zatargi szlachty z duchowiestwem
byy rzadsze i nie wybuchay z tak ywioow si,
jak w pierwszym lat dziesitku XV w.

Zreszt przoduje duchowiestwo pracom spoecz-

nym i wszdzie broni zasad katolicyzmu. Nawet wo-

bec króla wystpuje ono w obronie zagroonych za-

sad i przez usta Zbigniewa Olenickiiego surowo upo-

mina króla, skoro upomnienie to byo wskazanem za-

równo dla dobra Kocioa jak i spoeczestwa. Król

jDowiem nieraz w chci popierania interesów pastwo-
21*
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wych ulega husyckiemu stronnictwu w Polsce i cz-
sto dla dynastycznych celów hamowa wolny wybór
kapitu, chcc mie biskupami tylko sobie i rodzinie

swej oddanych, i rozmaitymi sposobami stara si uczy-

ni Koció narzdziem polityki. Wtedyto zakada
swoje veto biskup krakowski. Jeeli król zanadto prze-

chyla si na stron Litwy lub jeeli w Litwie pod ko-

niec ycia Witolda za powodem ksicia urosy dania
separatystyczne, i tutaj duchowiestwo przez usta bi-

skupa krakowskiego wystpuje jako hamulec i prote-

stuje przeciwko deniom Witolda lub póniej wi-
drygiey. Separatystycznym deniom ksit mazo-

wieckich pooy tam biskup pocki Stanisaw Pawow-
ski. Koció, jak te przykady pouczaj, nie waha si
zakada swego veta, chocia wystpowa ju nietylko

przeciw potnym ksitom, ale przeciwko daleko po-

tniejszym ich sojusznikom, jakimi byli Zakon nie-

miecki i inflancki — i król Rzymski. Nie mona jedna-

kowo sdzi, aby to stanowisko Kocioa byo jedno-

stronnie narodowem, owszem Koció stoi tutaj na sta-

nowisku powszechnem, bronic zasad katolicyzmu

przeciwko tym, którzy je podkopa usiowali.

Zakres dziaalnoci Kocioa spotgowany zosta

nietylko przez przeniesienie stolicy metropolitalnej z Ha-

licza do Lwowa, ale nadto przez zaoenie dwóch bi-

skupstw na Litwie, wileskiego i mudzkiego. I na Li-

twie Koció sta na stray wyszych cywilizacyjnych

de a nawet potny Witold napotka na opór du-

chowiestwa, czyto gdy wbrew prawom kanonicznym
poj krewn za maonk, lub te gdy do pomocy
w deniach separatystycznych chcia wcign i li-

tewski episkopat aden z biskupów litewskich nie

chcia ani da lubu Witoldowi z ksin Juliann
ani te woy koron na skronie tak okoo spraw
Kocioa zasuonego ksicia, a i do pomysów utwo-
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renia odrbnej na Litwie organizacyi kocielnej nie

dopomogo duchowiestwo Witoldowi.

Co do obywatelskich obowizków duchowiestwa,
to wprawdzie mamy wiadectwa z r. 1425 odmówienia
królowi subsidium charitativum tj. podatku ducho-

wiestwa, lubo na pobieranie zezwoli by papie, ale

szczegó ten o odmowie jest naprzód jedynym a po-

wtóre motywy odmówienia nie s dotd zbadane i zdaje,

si, e zajcie cae byo rodkiem w walce o przywi-

leje. Wiadomo bowiem, e i duchowiestwo dyo do
uzyskania tyche samych przywilejów, które ju bya
pozyskaa szlachta, i istotnie przywilejem czerwiskim
potem brzeskim 1425 r., zatwierdzonym przez jedlne-

ski i krakowski, zostao wraz z szlacht objte i do-

puszczone do praw, które król, jak ju wiemy, czsto
narusza. Zreszt bowiem nawet od obowizków do-

starczania posików wojennych nie usuwa si epi-

skopat polski i pod Grunwaldem widzimy chorgwie
biskupów. Jeeli sie zway, e najprzedniejsi biskupi

jak np. metropolita gnienieski, biskupi wodawski
i pocki due czci swych dyecezyi posiadali pod pa-

nowaniem Zakonu i e wanie za udzia w walce ule-

gli zemcie ze strony mistrzów, pojmiemy, e nie usu-

wali si oni od speniania trudnych obowizków oby-

watelskich. Doda naley, e w czstych zjazdach czyli

sejmach bior udzia kapituy przez wysyanych tame
delegatów, a wic i do rozwoju ycia parlamentarnego

i samorzdu przyczynia si duchowiestwo. Mamy na-

wet dowody wielkiej solidarnoci jego ze szlacht np.

na zjedzie sieradzkim z 1425 r.

Jeeli wskutek wielkich prac i zada zakrelonych
i spenianych od 1386 r. w cigu pó wieku wzrós
stan duchowny w siy i znaczenie, to niezawodnie,

najbardziej w siy i znaczenie urós ten stan, który za-

dania te popiera swem yciem i mieniem tj. szlachta,

rycerstwo. Obron unii rozstrzygn ostatecznie miecz,



326 WADYSAW JAGIEO

a gdy miecz ten wycznie dzierya szlacita, jej przeto

dostaj si w udziale przywileje, bdce dobrze zasu-

on nagrod za dzielne suby tak w kraju jak i po
za granicami jego speniane. W miar rozwoju unii

i zwikszania si wojen postpuje i wzrost znaczenia

i przywilejów tego stanu.

By to stan, który ju w rozwoju znacznie by
postpi i na wzór zachodniego rycerstwa pozyska
wiele praw i przywilejów, uszczuplajcych znacznie

dawn absolutn wadz monarchy. Uprzywilejowa-

nie odbywao si gównie za zasugi wojenne, bd
te byo ustpstwem w zamian za obietnic sukcesyi.

Obok króla i duchowiestwa cieszy si przeto i stan

szlachecki wasnem sdownictwem autonomicznem, re-

prezentacy i samorzdem ziemskim, jego prerogatyw
jest poczwszy od r. 1405 uchwalanie podatków, jeeli

król chcia nowe ponad zwyk królewszczyzn nao-

y, a wasnoci ziemsk moe rozporzdza dowol-

nie. Na tych prawach oparta, które co prawda znacz-

nie póniej nabya szlachta w Polsce anieli je nabyo
rycerstwo w Wgrzech i w Czechach, pocza teraz

szlachta coraz szersze zdobywa przywileje. Wyusz-
czylimy je obszerniej w poprzednim rozdziale, tutaj

wystarczy zrekapitulowa, e gównemi zdobyczami,

prócz zapaty za sub wojenn, byy: udzia kadej
ziemi w obsadzaniu jej dostojestw kandydatami wy-
cznie ze swego grona (1386) i prawo »neminem ca-

ptivabimus« (1422). To byy przywileje, które król 4

marca 1430 r. w Jedlnie a w 1433 r. w Krakowie po-

twierdzi, i które si utrzymay a do koca Rzpltej.

e szlachta na podstawie tego uprzywilejowania

wesza w kolizy z duchownym stanem, jest rzecz a
nadto widoczn. Ju za ycia Jagiey przyszo do walki

szlachty ze stanem duchownym o dziesiciny, o kom-
petencye sdów, szczególniej w latach 1406—7. W Wiel-

kopolsce zaostrzenie to stosunków objawio si w spo-
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sób szorstki i brutalny \ szlachta wizaa si w kon-

federacye w obronie swych pretensyi przeciw ducho-

wiestwu ^ a Piotr Wysz, biskup krakowski, ze wzgldu
na groce Kocioowi i klerowi niebezpieczestwo,

zwiza si równie przysig ze swem duchowiestwem
i kapitu, e bd broni dóbr Kocioa 3. Tego 1407

roku wie si ponownie szlachta przeciwko klerowi.

W 1411 r. i nastpnych latach odbywaj si pomidzy kle-

rem gnienieskim a szlacht rokowania*, którym to-

warzysz groby ekskomuniki ^ Pod wpywem grozy

husyckiej nastpuje zgoda ale prowizoryczna i nie

trwaa. Wszystkie zaalenia, spory o dziesiciny odka-
dano do przyszej zgody i decyzyi stanów rycerskiego

i duchownego, ale ta decyzya i kompozycya za ycia kró-

la nie nastpia a po mierci jego spory na nowo ody
miay pomidzy duchowiestwem a rycerstwem o dzie-

siciny. O walkach z innymi stanami nie mamy a-
dnych wiadectw, zdaje si, e ich wcale nie byo —
widocznie nie oponoway one uprzywilejowaniu szla-

chty ani te to uprzywilejowanie nie przynosio im
szkody. W szczególnoci miasta wielkie asystuj nawet
przez swych posów temu uprzywilejowaniu — wido-

cznie przewaga szlachty nie daa si im odczu w tej

mierze, aby miaa wzbudzi obaw i da pochop do

walki. Kierowano si zapewne zasad, e stan, który

ycie powica dla obrony ojczyzny, powienien by
najhojniej za t ofiarno wynagrodzonym. Zreszt
mia stan mieszczaski swoje przywileje, wasne sdo-
wnictwo, miasta tak ywo si rozwijaj i mno, takie

maj widoki materyalnych korzyci, e bez zazdroci

i bez obawy patrzano na przywileje szlachty. Do-

1 A. Capit. II N. 944.

« C. ep. I, 1 N. 34.

8 C. Cath. Crac. II, N. 496.

* A. Capit. I, N. 1443, 1504, 1505, 1515, 1532, 1536, 1537, 1557.

5 Ib. N. 1480.
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dac i to naley, e i granice stanów nie byy cakiem
zamknite, e jeszcze zacny mieszczanin móg wej
jako czonek do liczby szlacity tak w Wielkopolsce jak

i Maopolsce, móg naby dobra ziemskie, móg pozy-

ska nawet wysok godno duchown a nawet otrzy-

ma opactwo, sufragani a wic mitr i pastora. Pa-

trycyat miast stoecznych, ju skutkiem wielkiej prze-

wagi finansowej, by w wysokiem nawet powaaniu
i bra udzia w najwaniejszych czynnociach pastwo-
wych przez swych reprezentantów, tak na zjazdach se-

natorskich, jak i przy zawieraniu pokoju z postronne-

mi mocarstwami.

Ustawiczne zajcie szlachty w wojnach licznie to-

czonych, ycie w obozie, naraanie si na niebezpie-

czestwa, wreszcie zwycistwa czstokro odnoszone
napaway szlacht duchem solidarnoci a zarazem ufno-

ci w siy i zachcay do coraz wikszego wpywu na
rzdy. Szko, w której zaprawiano si do rzdów, by
samorzd ziemski, a form, przy pomocy której samo-

rzd ten uprawiano, by parlamentaryzm. Parlamenta-

ryzm, jak wszdzie na Zachodzie, jest objawem ycia
politycznego, gównie ze stanu rycerskiego pochodz-
cym, chocia i inne stany, jak duchowny, jak wreszcie

i mieszczaski przyczyniaj si w wikszej lub mniej-

szej mierze do jego rozwoju. Póniejszy u nas anieli

na Zachodzie, mia i pocztek swój i denia i rodki
do celu wspólne z temi, jakie widzimy na Zachodzie. Te

same powody które podnosz szlacht,s te bodcami ro-

zwoju parlamentaryzmu, poczwszy od przywileju koszy-

ckiego. Bezkrólewie po Ludwiku wgierskim sprzyja ro-

zwojowi parlamentaryzmu. Odbywaj si zjazdy i nara-

dy kó szlacheckich, a w 1384 r. na zjedzie w Radomsku
ustanowiono rzdy z ona obradujcych wybrane w ka-

dej z piciu ziem wikszych; by to rzd zoony
z urzdników ziemskich, z dodatkiem dwóch mieszczan

w kadej ziemi. Podzielono bowiem ca Koron na
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ziemie: krakowsk, sandomiersk, poznask czyli wiel-

kopolsk, sieradzk i czyck. Przysig skadali wy-
brani w rce pospólstwa szlachty, i tylko dla dobra
pospolitego Korony bd pracowali. W pewnych wa-
nych wypadkach mieli oni prawo zwoywania pospól-

stwa swojej ziemi, a wic szlachty i miast, celem za-

wiadomienia ich o pewnych zarzdzeniach i celem za-

twierdzenia tyche przez spoeczno. Nastpnie widzi-

my ju wielki zjazd wszystkiej szlachty ze wszystkich

ziem w Lublinie w 1386 r., gdzie wybrano i okrzy-

knito jednomylnie wielkiego ksicia litewskiego Ja-

gie królem polskim. Towarzyszy ta szlachta obwoa-
nemu panu do Krakowa i uzyskuje tutaj przywilej

pierwszy. S to pierwsze sejmy, które dla odrónienia
od zupenie ju wyksztaconego sejmu, nazywamy zja-

zdami, ale jak wspomniano, wspóczeni nie znali in-

nego wyrazu jak tylko sejm. Umowy tame dokony-
wane i zatwierdzane, stwierdzano przysig, która bya
rkojmi spenienia uchwa dla stron i wzem cz-
cym wszystkich obradujcych jedn spójni. Gdy król

1404 r. na wykupno Dobrzynia z rk Zakonu potrze-

bowa gotówki, odniós si z daniem przyzwolenia

wikszego poboru (wier grzywny tj. 12 groszy z anu,
podczas gdy szlachcic tylko do dwóch groszy z anu
by obowizany) do szlachty — zwoa wic sejmiki,

które te przyzwoliy na pobór. Dotychczas fungoway
one przy wyborze dostojników lub urzdników ziem-

skich lub te obradoway jako koo wojenne pewnej
ziemi w razie najazdu wroga — teraz widzimy je jako

ciaa o atrybucyach zwierzchniczych, przyzwalajce na
pobór podatków.

Za czasów króla Jagiey rzadko tylko spotyka-

my si z objawami ycia sejmikowego — najbardziej

pod koniec panowania Jagiey, kiedyto zwoywa sej-

miki dla uzyskania przyrzeczenia w kadej ziemi obioru

jednego z synów po swej mierci królem — tylko na
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rokach sdowych zebrane rycerstwo powiatowe uchwala
niekiedy lauda dotyczce obrony ziemskiej lub innych

piekcych spraw swego powiatu. A skoro czy na ro-

kach maych lub wielkich zajdzie jaki spór zasadni-

czy, lub gdy w ziemi zajdzie spór ziemian z stanem

duchownym, zawsze takie sprawy odsya si na wie-

ce, na zjazdy wiksze, prowincyonalne. Prd parlamen-

taryzmu przenika na wskro spoeczestwo. To te
bardzo czsto widzimy zjazdy dzielnicowe czyli sejmy

maopolskie i wielkopolskie. Ziemie dzielnicy reprezen-

towane byy niekiedy przez posów, zazwyczaj po dwóch
z jednej ziemi, a niekiedy po kilku z jednego herbu,

a i kapituy wysyay swoich reprezentantów równie
jak i wiksze miasta. Stany obradoway osobno i zno-

siy si z sob przez poselstwa i dopiero uchway, na
które si zgodzono zapaday na wspólnem posiedze-

niu. Obradowano na tych zgromadzeniach w kwestyach

dotyczcych monety, ca, podatków, obrony ziemskiej,

handlu, traktatów z zagranic, pokoju i wojny. Rozs-
dzano te tutaj waniejsze sprawy, pocigano do od-

powiedzialnoci urzdników publicznych, tu si roz-

strzygay sprawy o dobra koronne lub o zdrad stanu

i nakadano wysokie wadya dla zapewnienia publicz-

nego bezpieczestwa. Sejm staje si ródem ustawo-

dawstwa ogólnego, na nim uchwalano nowe prawa,

statuta, rozporzdzenia obowizujce ca Koron.
Druga dzielnica Polski miaa na takich sejmach dziel-

nicowych swoich posów.
Zakres kompetencyi sejmu zwiksza si za króla

Jagiey. Król, ju to dla pooenia tamy husytyzmówi,
to znowu chcc zapewni synom swoim nastpstwo,
apeluje do tych zjazdów dzielnicowych, a nawet do
zjazdów powiatowych czyli sejmików. Szlachta spenia
yczenia królewskie tak na sejmach jakote i na sej-

mikach i tworzy nawet dla tem lepszego skutku i ce-

lem uniemoliwienia opozycyi zwizki czyli konfede-
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racye i to na sejmie, gdzie przysig zobowizywano
si ciga zbrojn rk tego. któryby si way prze-

ciwko uchwaom wystpowa — w zamian za to po-

parcie król albo potwierdza przywileje dawniejsze zie-

miom albo te je rozszerza. Znaczenie sejmu urastao

w skutek popierania przeze de do samorzdu in-

nych ziemi, jak np. popierania de do samorzdu
Kusi czerwonej, czemu to zazdrosny o wadz sw król

a nawet niektórzy z senatu si sprzeciwiali. O tym
wzrocie znaczenia wiadcz odnoszenia si do sejmów
ssiednich królów i narodów i obcych sejmów, jak np.

króla Zygmunta, Czechów, Wgier, Zakonu niemieckiego

a nawet papiea Marcina V.

Gównie zaznaczy si ten wpyw wzrostem sa-

morzdu prowincyonalnego, przez co do wspólnej pracy

przybywa coraz obszerniejszy krg ziem i powiatów,

coraz wicej pracowników a temsamem urasta Rzecz-

pospolita w siy i obrona na zewntrz staje si sku-

teczniejsz. Przejta duchem solidarnoci szlachta jest

odporniejsz wobec wroga i nie z przymusu lecz z za-

paem spenia obron — a i w obradach nad dobrem
ziemskiem daleko chtniej bierze udzia, skoro widzi

namacalne korzyci tej pracy i rychy wzrost ludno-

ci ziem i powiatów na miejscach, gdzie przed niewielu

laty byy pustkowia.

Pyny te ze róda ziemstwa a zarazem i par-

lamentaryzmu i mtne wody. Do tych naley buta

i egoizm stanowy jednej warstwy spoecznej i party-

kularyzm. Oczywicie spotykamy si z tymi objawami
rzadziej anieli na Zachodzie, jednak w walkach o dzie-

siciny, a take w sporadycznie objawiajcych si wal-

kach szlachty z królem, w sprzyjaniu pogranicznej

szlachty, zwaszcza wielkopolskiej, husytyzmowi, prze-

bijaj si te wady widocznie. Pewne wady narodowe
utrzymuj si wskutek ogólno-europejskiego rozrostu

parlamentaryzmu, który podówczas na Zachodzie uleg
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rozstrojowi, tak dalece, e ujemne skutki zaznaczy na-

wet na soborach przez zasiew koncyliarnych teoryi.

W szczególnoci ujemne te strony dadz si dostrzedz

przy porównaniu wzrostu parlamentaryzmu polskiego

z wgierskim, w obydwu bowiem wzrost odbywa si
kosztem osabienia wadzy królewskiej.

Ujemne atoli strony tego parlamentaryzmu pokry-
waj si dodatniemi, zwaszcza okoo rozszerzenia unii

pooonemi. Jeeli bowiem jaki czynnik najbardziej

dziaa na podniesienie Litwy do rzdu zachodnich lu-

dów, to obok religii katolickiej, obok prac duchowie-
stwa polskiego i obok obrony krwi i mieniem przez

szlacht polsk, pewno nim by parlamentaryzm. On
by t szko, której wzór z Polski wzity przeniesiono

na Litw, a w której urasta te stan rycerski na wzór
zachodni. Ju od 1401 r. bierze rycerstwo litewskie

udzia w pracach nietylko nad obron Litwy ale i nad
jej budow spoeczn, a w r. 1413 uzyskuje równo-
uprawnienie ze szlacht polsk, przyjmuje herby jako

znaki szlacheckie i tworzy sejmy, rozszerzajc coraz

bardziej wpyw swój na sprawy spoeczestwa litew-

skiego. Odtd ju obrona zada unii i podnoszenie spo-

eczestwa litewskiego na wyszy stopie owiaty po-

lega nietylko na ramionach wielkiego ksicia i najwy-
szych dostojników tudzie ksit, ale i na ziemiastwie
litewskiem. Rozwija si ono przy pomocy ziemstw i in-

stytucyi ziemskich równolegle z polskiem ziemiastwem.
W Wileskiem i Trockiem zaszczepione instytucye zie-

miaskie staj si stopniowo tym zaczynem, który usu-

wa wschodni despotyzm z jednej a niewolnictwo pa-
szczce si z drugiej strony, a swobody ziemiaskie
przyczyniaj si do rozrostu wiary i cywilizacyi. Byy
to przywileje w duchu katolickim powzite, jak owe
z 1387, 1401, 1413, a dziki tym przywilejom rozsze-

rzonym 1432 r., dziki instytucyom zachodnim bunt
widrygiey nie mia warunków powodzenia, pomimo
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poparcia ze strony obydwóch Zakonów. Dziki tym
instytucyom nietylko e nie upado dzieo z 1386 r.,

ale Litwa zabezpieczona przed zaborcz polityk Za-

konów, sama zacza wystpowa jako czynnik cywi-

lizacyjny.

Wspomnielimy ju wyej kilkakrotnie o miesz-

czastwie, tworzcem jak wszdzie na Zachodzie odr-
bny stan z odrbnym sdem a po czci i z samorz-
dem. Byo ono w niektórych centrach zachodnich na
poy niemieckiem, tak dalece, e w kociele i w skle-

pach, w sdzie awniczym i na radzie zwoanej przez

burmistrza uywao chtnie rodzimego jzyka^. Myliby
si jednak, ktoby sdzi, e mieszczasto nie brao
udziau w budowie spoeczestwa, lub e ocigao si
z udziaem w sprawach pastwowych. Przegldnijmy
ksigi ówczesne, dokumenty, rachunki miast wikszych
jak Krakowa, Lwowa, Lublina, gdzie mieszczastwo
w wielkiej czci, a patrycyat prawie cakiem by nie-

miecki, a dostrzeemy objaw, jaki zreszt wszdzie spo-

tykamy na zachodzie, e mieszczastwo brao udzia
w obradach i zjazdach, na których zazwyczaj rozstrzy-

gano najwaniejsze sprawy pastwa. Co prawda, o sta-

nowisku, jakie zajo mieszczastwo na tych zjazdach,

sejmach i obradach, nic nie wiemy. Wiemy tylko,

1 W Wielkopolsce i w zachodnich ziemiach miasta maj pol-

ski charakter i tak burmistrzem w Bydgoszczy jest Piotr Stro-

czyski, we Wocawku Mikoaj Tycza; rajcami Stefan Ciasto, An-

drzej Pancerz, Mikoaj Woch, Maciej odowski, Mikoaj Serwa-

tka, Piotr Dawidowicz itd. Wuttke, Stadtebuch des Landes Posen

p. 50, 51, N. 51, 52, 53. W czycy rajcy w 1396 r.: Michno
Katczycz, Stefan Koodziejowicz, Michno Sasiba, Michno Dzedzo,

Balek, Jan Przeszak. Ksigi sd. czyckie I cz. N. 3870, 3873 cf.

3869. Co do dobrobytu mieszczastwa, to zauway naley, e nie-

tylko patrycyat i mieszczastwo wielkich miast obfitowao w do-

brobyt, ale e nawet w mniejszych miastach jak np. w Zakroczy-

miu taki Barankowicz figurowa w rachunkach niemieckiego Za-

konu w Malborgu jako powany wierzyciel. Sattler, Handelsrech-

nungen des Deutschen Ordens.
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e na pewne zjazdy dzielnicowe lub te walne wysy-

ao reprezentantów, e oni przywieszaj swe pieczci

przy dokumentach wielkiej wagi, jak potwierdzeniach

traktatów z ociennem pastwem, wiemy, e król wzywa
miasta do wzicia udziau w obradach, zwaszcza gdy
szo o sprawy handlu, mennicy, i t. p., lecz jaki by
udzia miast w uchwaach, tego nie wiemy. Wiado-

mo te, e Kraków bardzo czsto wysya swych re-

prezentantów na zjazdy dzielnicowe lub inne jakiekol-

wiek przez króla zwoywane.
Mona si tylko dorozumiewa, e mieszczastwo

now dob dziejów Polski powitao nietylko jako epok
wzrosiu materyalnego, lecz e nadto i denia spoe-

czestwa, przez które byo wspierane, podzielao. Wi-

doczna to nietylko z braku najmniejszych chociaby
scysyi ze szlacht, stojc na czele prac spoecznych,

ale nadto i z polityki zajtej przez miasto Kraków
w 1393 r., kiedyto król przez sojusz z Pomorczykami
i miastami tamtej szemi chcia skierowa handel na no-

we drogi do uj Odry. Bya to polityka z wyranem
deniem do zuboenia i ekonomicznego podkopania

Prus, a przecie mieszczastwo podao rk tej poli-

tyce, wielk nieprzyjani ku Niemcom pruskim nace-

chowanej. Z dokumentów i nada ksit pomorskich,

meklemburskich, miast pomorskich i meklemburskich,

zawierajcych warunki przywilejów dla handlu na no-

we skierowanego drogi, widoczna, e Kraków nie zawa-

ha si ryzykowa swego handlowego stanowiska, skoro

szo o cel wyszy oswobodzenia si od przewagi poli-

tycznego przeciwnika Polski. Przykad ten dowodzi

o przejciu si mieszczastwa zasadami tego spoecze-
stwa, wród którego yo i pracowao.

Jak wiadomo nie udaa si próba i nie skierowano

handlu do uj Odry, a jeeli na tej próbie straci król

przez zmniejszenie si dochodów celnych, to niezawo-

dnie stracio i kupiectwo krakowskie. Powrócono do da-
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wnej drogi na Toru wiodcej do Prus, ale natomiast

starano si zawiza bezporednie stosunki z Gda-
skiem, a tak otworzono mu epok wzrostu. W tyme
czasie i handel Krakowa i w ogólnoci Polski podnosi

si znacznie. Starali si skorzysta z tego wzrostu Mi-

strzowie przez zaprowadzenie nowych ce, czem oczy-

wicie utrudniali handel. Atoli wskutek ukadów po po-

koju melneskim zawartych, zwolniono od uciliwych
opat kupiectwo polskie i temsamem zapanowao ono

nad handlem w Prusiech. Sprowadzano z Prus gównie
sukno angielskie i flandryjskie, dowoono za zboe,
drzewo, sól, mied, skór, wosk, ój, przdz i t. p.

Znacznie mniejsze anieli z Prusami wizay Pol-

sk stosunki handlowe z Zachodem i z Wgrami. Na
Wiede wioda wana droga do Woch, do Wenecyi,

skd poudniowe sprowadzano towary, korzenie i owoce;

z Czech i Moraw a zwaszcza z Norymbergii i Misnii

sprowadzano wyroby przemysu ze skóry, elaza i t. d.,

wywoono za w tamte strony woy i sól. Na Lublin

sza droga wiodca na Woy a std na Litw, skd
sprowadzano futra, skóry, wosk; na Lwów za wioda
droga do Wooszczyzny i Tatarów, skd sprowadzano
tkaniny, jedwab, aun, korzenie. Na tych wielkich dro-

gach handlowych urastaj do wysokiego znaczenia mia-

sta jak Lwów, Lublin, Jarosaw, Przemyl, Kamieniec;

na drodze za do Wgier Scz, skd gównie sprowa-

dzano mied i wino. Prawa skadowe, przysugujce
z nada wikszym miastom, zabezpieczay im gównie
dochody z handlu przejciowego, a tak prawo skadowe
obok prawa jarmarków byy gównem ródem boga-

ctwa mieszczan. Rozwija si te prócz handlu przemys
i to na wielk skal, tak e miasta rosn jak grzyby

po deszczu; wiele te wsi wyniesiono do rzdu miast

dla pomnoenia dochodów pastwowych lub prywatnych.

W ten sposób tworz si róda nowe dobrobytu kraju

a dola kupca jakote i rzemielnika bya pod owe czasy
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pozazdroszczenia godn. Wspomnielimy o samorzdzie
miast, które do pewnego stopnia take byy niezawi-

semi, dodajmy e tak kupcy jak i rkodzielnicy dzie-

lili si na cechy rzdzce si autonomicznie; broniono

interesów zwizkowych rzemielników lub kupców od
konkurencyi, miano reprezentacy, a nadto tworzono
korporacy kocieln, szerzc zasady solidarnoci i mi-

oci chrzecijaskiej w swojem kole. Nawet po mniej-

szych miastach jak w Bochni, w Wieliczce, w Kronie
dochodz mieszczanie do wielkiego dobrobytu a ich rysem
charakterystycznym jest wdziczno dla króla, obja-

wiajca si w zapisach majtków^ na rzecz monarchy. Nie-

ma te nienawici stanów, jaka si póniej wytworzya
i widzimy czste przykady zwizków maeskich po-

midzy szlacht a mieszczastwem i to nie tylko po
stolicach ale po powiatowych i maych miasteczkach.

Widoczna std, e i mieszczastwo, jakkolwiek pocz-
tkowo obce i dlatego wykluczone od udziau w pra-

cach spoecznych pod rzdami Jagiey, nietylko e za-

czo przyjmowa obyczaje i zwyczaje krajowe, ale

nadto utrzymao wpyw swój dawniejszy na sprawy
spoeczne i polityczne kraju. Tomasz z Krakowa, pewno
syn jednego z ubogich mieszczan krakowskich, znalaz-

szy chleb na profesurze w Sorbonnie, le z Parya t-
sknot do ojczystego miasta tchnce listy na rce króla

Polski. Sawa Jagiey i ojczyzny dziaa na odlego
i obudz nawet w kosmopolitycznym uczonym mio
kraju ojczystego.

ydzi yj gównie po wielkich miastach, miesz-

kajc w oddzielnych czciach lub osobnych domach.
Maj swój samorzd, sdy sprawuje imieniem króla

wojewoda lub jego podwojewodzi, podczas gdy drobne
sprawy rostrzyga szkolnik. Maj ydzi swoje domy mo-
dlitwy, kahay, wasne cmentarze. Zajmuj si gównie
lichw. Najwicej ich jest stosunkowo w Poznaniu,
mniej w Krakowie lub we Lwowie. W czasach kiedy
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jeszcze nie byo gospodarki pieninej, pienidz przed-

stawia przedmiot zyskownego tiandlu. Prawodawstwo
krajowe nie brao w obron dunika \ nie znao jakiego
przepisanego procentu, a lubo prawo kanoniczne prze-

ciwko liciwie wystpowao z cenzurami, jednakowo
liciwa istniaa wszdzie. Oczywicie tam, gdzie procent

dochodzi od 20—40«/o ^ ydzi bior jeszcze wysze,
docliodzce nieraz do grosza od grzywny na tydzie,

a wic z gór 1007o *• Jeeli dodamy, e zawsze za-

strzegaj sobie pierwszestwo i dobrze si ubezpie-

czaj ^ e rzadko kiedy odpadaj jako wierzyciele od
swych pretensyi, i to tylko wtedy, kiedy przedkadaj
nierzetelne weksle ^ e najwysi dygnitarze jak kaszte-

lan poznaski, Wodko wojewoda gniewkowski, Win-
centy Radzimiski otaczaj ich protekcy^ natenczas

zrozumiemy atwo niezwykle szybki wzrost gmin y-
dowskich i dobrobyt, który si nawet w nazwiskach

ich przejawia. Tak np. Moszko z Pyzdr nazywa si bo-

gatym: Musco Dives. Tylko witosaw kasztelan Ka-

liski ma jakie pretensye o tysic grzywien do Moszka
Bogatego i innych ydów i sd mu je przyznaje \ Ró-

wnie i rabin poznaski czyni obroty pienine poycz-
kami ^. Take i w Maopolsce a zwaszcza w Krakowie

1 Przeciwnie si dziao; wedug przyjtego powszechnie wów-

czas zwyczaju móg wierzyciel dunika, jeli si tene nie uici ze zo-

bowiza, w niewoli trzyma z on i dziemi. Helcel Star. praw.

pomn. II, 1995, 1978.

2 Lekszycki. Die altesten grosspoln. Grodbiicher, I, Nr. 812,

1232.

^ Lekszycki I, Nr. 832, Ksigi sdowe czyckie cz. II, Nr.

5580. Helcel II, Nr 715, 341, 289.

* Lekszycki I, Nr. 680, 804, 821, 827. Helcel II, Nr. 642.

5 Lekszycki I, 487, littera cancellata.

« Lekszycki I, Nr. 1871.

' Domini seniores in conventione in praetorio Poznaniensi.

Lekszycki I, Nr. 2190, 2200.

8 Ib. Nr. 732, b.

Wadysaw JagieWo. T. II. 22
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s ydzi posiadaczami wielkich kapitaów. Znanym jest

starozakonny Kanaan wierzyciel królowej Jadwigi, Iz-

rael, Smerlin i inni^ Najwiksze rody maj z nimi sto-

sunki pienine, s ich dunikami \ Solidarno ich za-

suguje na wzmiank*. W przemyle swoim pieninym,
dbajcy o zdrowie wasne a bardziej jeszcze o kalet,

s oni niekiedy dowcipni. Starozakonny taki pacyent

gonego wówczas w miecie lekarza czyni z tyme
kontrakt tego rodzaju, e jeeli lekarz nie wyleczy jego

oczu, natenczas zwróci pacyentowi nietylko honora-

ryum dane za leczenie ale nadto i wydatki za lekar-

stwa*. W Lwowskiem bior oni ca w arend, znanym
tam jest z wielkich obrotów pieninych Woczko zwa-

ny Celnikiem ^ Sdy nie daj ydom w soboty termi-

nów®. Nie da si zaprzeczy, e w kraju, w którym
pienidzy nie byo w obfitoci, w którym najrozmaitsza

panowaa waluta*^. ydzi przypieszaj okres gospo-

darki pieninej. Niewtpliwie te niepomierny wzrost

ich w bogactwa by powodem, dla którego ustawodaw-

stwem warckiem zabroniono im udziela poyczki na

weksle, dozwalajc poycza tylko na zastaw.

Najliczniejszym w Polsce by stan wociaski, ten

który na Litwie pogrony by niemal w niewolnictwie;

by te w Polsce stan ten najbardziej jednolitym pod
wzgldem narodowym. Podczas gdy wród szlachty

spotyka si obcych, podczas gdy mieszczastwo jest

w wielkiej czci niemieckiem, to natomiast wocianin
czy to w dobrach królewskich, czy duchownych lub

szlacheckich, czy na prawie polskiem lub niemieckiem

1 Helcel II, N. 1164, 1165.

» Ibid. Nr. 85, 584, 661, 657, 1052, 1093, 1083, 1787. Ulanowski:

Wybór zapisek sd. kalis. p. 35.

» Ibidem N. 1841, 1842.

* Ibid. Nr. 1860.

8 Czoowski, Pomniki dziejowe Lwowa III, 115, 133.

« Lekszycki I, N. 593.

' Piekosiski. Wybór zapisek wielkop. N. 531, 610.
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lokowanych wociach, jest Polakiem i rzadko tylko

w Maopolsce lub Wielkopolsce spotka mona przy-

byszów obcych, jakich gównie widzimy na Rusi. Cie-

szy si stan wociaski stosunkowo wiksz wolnoci
anieli nawet stan szlachecki. Wprawdzie jest wocia-
nin tylko dzierawc roli, nie za jej wacicielem, któ-

rym by szlachcic, ale jest stosunkowo zamoniejszym
od szlachcica \ powtóre i co do tej warunkowej wa-
snoci s wyjtki do liczne — s sotysi majcy wa-
sne uprzywilejowane soectwa, mynarze bdcy przed-

sibiorcami, jak potasznicy, flisowie handlujcy nie raz

na sw rk drzewem i znacznymi obracajcy kapita-

ami. Prawda e tych wolniejszych wocian liczba pó-

niej znacznie si zmniejsza, odkd warckim statutem

pozwolono wykupia soectwa z rk krnbrnych soty-

sów, ale doda naley, e takiego wykupna nie spotyka

si czsto. Zreszt wocianin moe prawnie opuci
pana, w przepisanym terminie po dopenieniu przepi-

sanych warunków i do innej zagrody pod innego pana

przystpi albo te do miasta si przenie. Czasami

dla uatwienia przechodu szlachta ssiedzi czynili po-

midzy sob umowy, aby wolno byo ich kmieciom

i w innym czasie anieli prawo przypisywao odcho-

dzi z roli. Gdy kmie krzywd poniós od pana lub

gdy ona lub córka bya zgwacon przez pana, móg
kmie opuci go prawnie i od sdu patrymonialnego

pana mia prawo wniesienia skargi przed sdy zwyke,

a sdy w susznej sprawie stoj po stronie kmiecia,

ograniczajc temsamem patrymonialn wadz 2. Zgoda

1 W czyckim np. poyczaj szlachcie pienidze wocianie.

Ksigi sd. cz. II zap. 3460, 3461.

^ Piekosiski. Wybór zapis, wielkop. N. 1034. Ksigi sd.
czyckie cz I, N. 1770, 1771, 2930, 5032, 5534. Lekszycki I, Nr.

1840, 1874, 2339.

22*



340 WADYSAW JAGIEO

czy to w sdzie czy te przez jednazy pana z kmie-

ciem nie jest rzadkoci K

Niema kmie zreszt uciliwego obowizku su-
by wojennej a przy niskiej stopie podatków i czyn-

szów, przy nieznacznej jeszcze robociznie folwarcznej,

jest on obfitujcym w dobrobyt rolnikiem, karczma-

rzem lub mynarzem, dostatnim w gotówk, bydo,
zmieniajcym nawet pana, wzgldnie rol dzierawn
po spenieniu pewnych z góry przyjtych zobowiza,
które jednak nie byy cikiemi. W osadach prawa nie-

mieckiego, których si namnoyo po caej Polsce ma
on i sdownictwo wasne, wasnych sotysów i aw
z wieniaków zoon. W Wielkopolsce i Maopolsce
jest rolnikiem, a tylko w puszczach porubienych mao-
polskich, na Mazowszu wschodniem i na Rusi jest w czci
pasterzem, oddanym chowowi byda, w czci bartni-

kiem; jest czsto dostatnim i w gotówk zasobnym 2.

Wobec rzadkiej ludnoci by wocianin poszukiwanym
w Polsce, a e dla byy zote czasy przeto przycho-

dzi z zagranicy, szczególniej z za Karpat, od lska
i Moraw na Ru, a miano go w poszanowaniu i ssiad
z ssiadem nieraz walczy na drodze sdowej o rolnika,

którego na swojej roli osadzi. I nie dziwna, by bo-

wiem rolnik skarbem szlachcica; rola tylko tyle przed-

stawiaa wartoci o ile bya osiad. Z anu dawa
grzywn czynszu rocznie 3; co do robocizny w Mao-
polsce istniaa norma dwa dni w tydzie, w niwo trzy

dni*, warto kmiecia przedstawiaa sum 30 grzywien

^

» czyckie ksigi sd. cz. I, N 4881, 4861, 6211, 6209; Helcel

II, Nr 724.

2 Np. 1397 r. kmie Staeisaw z Kuczkowa oskara przed

sdem p. Mikoaja Czeczarada o zabranie mu majtku w iloci 24

grzywien i wygrywa proces w obecnoci królowej. Poznaskie
ksigi u Lekszyckiego I, Nr. 2339.

» Helcel II, N. 1622.

* Ibid. Nr. 1822.

5 Ibid. Nr. 1870 cf. 859.
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Liczne mamy przykady dobrobytu wocian S ubiega-

nia si o dobrego wocianina, widzimy te liczne przy-

kady procesów pomidzy szlacht o odeszego z roli

wocianina — natomiast rzadkie s przykady zaa-
le wieniaków na wacicieli roli, a nie spotyka si
wcale z uciskiem wocian. Na Kujawach spotyka si
przykady zdronej buty wociaskiej, oczywici wsku-
tek dobrobytu i pewnej niezalenoci i swobody. Oto
ziemianie na rokach wielkich w Brzeciu zgromadzeni
w 1423 r. chcc powcign bójki na jarmarkach, za-

braniaj kmieciom wchodzi z broni jak z mieczami,

elaznemi pakami i t. p. do miasta \ A kiedy w Wiel-

kopolsce opole si zbierze przy wytyczeniu granicy

spornej Górki od Cieszkowa, chwyta kmie wonego
za rkaw i woa id wony za opolem albo bdziesz
zabit I

Na Rusi jeszcze panuje okres przechodzenia so-

tysów w stan szlachecki, na zachodzie ju ten okres

zamknity. O poddastwie waciwem ludu, o przyka-

kadach niewolnictwa, jak to wszdzie na wschodzie

byo, a przedewszystkiem na Litwie, nie ma i mowy

1 Nawet na Rusi czerwonej ocenia Linniczeko Czerty 1. c,

majtek wocianina na 30 grzywien. Jest to suma na owe czasy

powana, jeeli zwaymy e np. w Wielkopolsce, zasobniej szej

w gotówk i majtniejszej, oprawa szlachcianki z wianem wynosi

40—50 grzywien (Ksigi sd. czyckie II cz. Nr. 2420, 3469), e cz-

ci wsi nie wynosz tam wicej nad 20 kóp groszy lub 30 grzy-

wien (Ibid. I cz. N. 2877, 4430, 4625), e nawet w ludnej Maopol-

sce w pobliu stolicy pastwa dwie wioski mona byo kupi za

300 grzywien (Helcel, Star. prawa p. pomn. II, 649) lub du wie
pod Wieliczk za 500 grzywien (Ib. Nr. 189), a za tysic grzywien

mona ju byo naby poow dóbr Ronowskich (Ib. Nr. 1181,

1226, 2910), e posag ksinej Ziembickiej wynosi dwa tysice

grzywien (Ibid. Nr. 1443).

2 Ksigi sd. Brzeskie, Nr. 3373.

' Lekszycki. Die altest. Grossp. Grodbiicher I, 3108. Por. Hel-

cel, Star. prawa pomn. II, Nr. 2090, 2083, 2084, 1770.



342 WADYSAW JAGIEO

W Polsce. Istniej tutaj owszem surowe prawa bronice
kmiecia od waciciela wsi, pozwalajce nawet caej

wsi opuci zagrody swe i przenie na inne miejsce,

gdyby doznaa krzyczcego ucisku, lub gdyby z winy
waciciela pozbawionyby wocianinnaboestw. Nawet
w czasie wojny szlachta nie moga urzdza popasów
we wsi, lecz tylko w polu za wsi. By wocianin
wolny od obowizków wojennych, dawa jednak w ra-

zie wojny panu swemu pewien czynsz na ten wypadek
ustanowiony w naturaliach lub gotówce. Tylko w cza-

sie najazdu wroga powoyway wadze powiatu lub

ziemi i wocian do zarbywania dróg lub nawet do
obrony, jak to si dziao kilkakrotnie w Wielkopolsce.

Raz jeden spotykamy przykad pod Dbkami w 1431 r.,

e szlachta Wielkopolska, uywszy do walki wocian,
pobia nieprzyjaciela i zabraa mu cztery chorgwie.
Zaiste tak dol ani te takim animuszem nie cieszy

si wocianin na wschodzie.

Tumy tego ludu gin dla Korony i dla wzrostu

jej sió i miast, wpywajc do ziem ssiednich wielkiega

pastwa Jagieowego, do litewskiej jego poowy, aby
tutaj zaludni wsie lub miasta lub te stanowi kolonie,

nowe ogniska ycia. To te nie gin one dla cywiliza-

cyi, owszem, one to stanowi cement czcy wschód
z zachodem. Ju nietylko wileskiej i horodelskiej unii

pergaminy i póniejsze nadania zapewniajce litew-

skiemu i ruskiemu bojarzynowi przywileje zachodniego

rycerstwa, ale ywy czowiek, dotychczas za obcego
uwaany, wpywa na podniesienie warstw najniszych
pogardzonych tutaj, bdcych w niewoli duchowej i spo-

ecznej, i utrwala coraz wiksz ichczno z kultur za-

chodni. Owi to przybysze, szerz zasady samorzdu
po miastach i osadach obszernej Litwy, ci sotysi, rze-

mielnicy i chopkowie polscy. To te rozrastaj si nowe
i odradzaj si stare ogniska cywilizacyjne po obszer-

nych wschodnich ziemiach na Litwie i Rusi. Niechtni
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unii nazywali ziemie te na konstancyjskim soborze Tur-

cy! Przezwisko to byo jakoby krzykliwym protestem

przeciwko zwizkowi narodów, w skutkach swych równie
bahym, jak bahemi byy popierane przez tych nie-

chtnych teorye wolnoci i bezkarnoci królobójstwa,

aby w ten sposób usun Jagie z Polski. Z chwil
jednak kiedy idea zaszczepiana przez tego króla

i w nim uosobiona zesza od górnych stanów do mie-

szczan i chopów, kiedy i oni popchnici prdem y-
ciodajnym zwizku narodów bezwiednie nawet stawali

si pionierami postpu, stana ona na tak trwaej pod-

stawie, e ani memoryay Niemieckiego Zakonu do mo-

narchów zachodnich rozsyane, ani te Ulricha v. Ri-

chentala przezwisko »Turcya«, stosujce si do Rusi

i Litwy, ani wreszcie inwektywy i paszkwile Falken-

berga, ani miecz krzyacki w niczem siy zwizku na-

rodów naruszy nie zdoay.



XIIL

Jagieo, Witod i Zygmunt.

Charakterystyka króla Jagiey. — Zalety i wady. — Dno do
unii jego hasem. — Przykadem przywieca. — Jego wpyw
na ycie polityczne narodu. — Jego cze dla nauki i ocena za-

sug. — Porównanie Witoda z Jagie. — Król Zygmunt a Jagieo.

Jagieo by tym szczliwym monarcli, który pa-

nowaniem swem pó wieku trwajcem najszlacietniej-

szym deniom ludów, albowiem deniem do wspól-

nego poycia i dziaania pod jednym pasterzem nada
trway, dziejowy wyraz.M o wielu przymiotach, jak

ujmujcej serca dobrodusznoci, podbijajcej ludzi hoj-

noci, budujcej spoeczestwo cae wierze, o wielkiej

rozwadze, o przymiotach prawdziwie monarszej powagi
i umiejtnoci dobierania do boku najzdolniejszych lu-

dzi, mia Jagieo równ prawie liczb wad, z której to

liczby pewna wschodnia ociao i gnuno, atwo-
twierno i lubowanie si w podszeptach dworskich po-

chlebców, oddawanie si wreszcie namitnie rozrywkom
owów, bodaj czy nie najbardziej ciyy na jego cha-

rakterze. Przytem by to m rednich zdolnoci, nie

wiadomy sztuki pisania, nie wiadom jzyka niemie-

ckiego ani aciny, tak, e przy konferencyach z ksi-

tami zawszeuywa pomocy tumacza, skromny w ubio-

rze a do przesady, niekiedy zabobonny, a nawet wie-

rzcy w astrologi. Mimo to wszystko, jemu byo da-



JAGIEO WITOLD T ZYGMUNT 345

nem powoa do pracy cywilizacyjnej drzemice na
wschodzie ludy i w ycie wprowadza najwiksze za-

dania cywilizacyjne, jakie w czasach jego w ogólnoci
w Europie speniono.

Od chwili objcia rzdów na Litwie, a do usta-

lenia tam swego jedynowadztwa i do umowy krewskiej

okazuje Jagieo roztropno w rzdach, umiarkowanie,
te jakby dziedziczne przymioty Gedyminowego rodu.

Znawca kilku ludów i kilkunastu szczepów, umia ju
z stolca wielkoksicego wród trudnych stosunków
i wojny domowej tym rozmaitego jzyka, rozmaitych
wyzna, pogaskim, lub na poy pogaskim ludom, na-

da jeden cel, utrzyma wród nich jedn swoj wol,
a wreszcie umia zrozumie, e dziea utrzymania
i podniesienia rodzimej Litwy nie dokona inaczej, jak

tylko przez przyjcie chrzecijastwa, przez zwizek
i oparcie si na jakiem katolickiem pastwie. W po-

woaniu go na tron polski i w artykuach z posami
polskimi w Krewi umówionych, widzia Jagieo palec

Opatrznoci, podda si woli Boej z ca wiar ma,
który w wieku dojrzaym przyjmuje katolicyzm i od-

td sta si, jak go trafnie król Zygmunt nazywa,
»Konstantynem Litwy«. Nawet mio wasn umia po-

wici w ofierze dla tego zadania, albowiem nie wa-

ha si powierzy rzdów Litwy burzliwemu podów-
czas ksiciu a wielkiemu swemu przeciwnikowi, Witol-

dowi, który trzykrotn zdrad Litwy, naraeniem jej

na wielkie zamieszki, na walki z Zakonem, na upadek
rozpocztych prac cywilizacyjnych, a nadto dostar-

czy Jagielle dowodów uprawniajcych porówna go

do »miji ywionej na wasnem onie«. Przekonanie

atoli o wielkich zdolnociach Witolda, o tern, e kocha-

jc Litw móg dzieo rozpoczte dalej wie ze skut-

kiem, kae Jagielle zapomnie o osobistej ku bratu nie-

nawici, przytumi mio wasn, co jak wiadomo wy-

szo na korzy rodzimego kraju i narodu. Do koca
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ycia miowa Jagieo brata i dowodzi tej mioci czy-

nami, a dzieli trudy panowania pomidzy Polsk a Li-

tw tak, e lubo na Litwie Witod, jakby cakiem sa-

modzielnie panowa, nic jednak wanego nie stao si
bez woli wiedzy i wspóudziau Jagiey, a wiele z tego

co si stao, mimo jego woli — za wyczn Witoda
inicyatyw — nie wyszo Litwie na korzy.

Litw spoiy z Koron gównie chrystyanizm i in-

stytucye spoeczne i polityczne na wzór koronnych za-

prowadzone — wspólna obrona od wroga i ocalenie

Litwy, dziki pomocy polskiej. Król atoli ukrzepia
dzieo rozpoczte take i sw sztuk rzdzenia, której

nie mona mu odmówi w stosunkach wewntrznych-
Tak bowiem jak wobec partykularyzmu Wielkopolan

rad uywa król pomocy bardziej patryotycznych Ma-

opolan, tak znowu przeciwko ksitom mazowieckim
zamylajcym o felonii, przeciwko Modawianom wci-
ganym w krg niebezpiecznych zamachów króla Zyg-

munta, uywa rad pomocy Litwy i ama opór lub nie-

ch napotkan. Oczywicie e i na Litw chocia tak

ukochan, posiada król bicz w swej supremacyi ponad
wszystkimi ksitami, ponad Witoldem, a na partyku-

laryzm lub zamysy separatystyczne mia pomoc w sile

Korony i Mazowsza, nie mówic ju o tem, e i wewntrz
samej Litwy król posiada wpywy niemal decydujce,

zarówno na Litwinów rodowitych, jakote i na Rusi-

nów. Uywajc dla wyszych celów jednych przeciwko

drugim, co czyni tylko w chwilach stanowczych, umia
król utrzyma równowag pastw i ludów w taki spo-

sób, e zasady unii nic nie traciy na znaczeniu.

Tak sam równowag i znajomo kierownictwa

okazywa król i w stosunkach zewntrznych, z maym
wyjtkiem, tak e i na tem polu tak inicyatyw jako-

te i zasugami zajania Jagieo i podniós pastwo
na wyszy szczebel, anieli je znalaz przy objciu
tronu.
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Ju z objciem rzdów okaza Jagieo znajomo
zasad panowania, które niekiedy wietnie umia zasto-

sowa w praktyce, zwaszcza przy odzyskaniu awulsów
pastwowych czy to na Rusi, czy z rk Opolczyka lub

od Krzyaków i to bez wzgldu na to, czy awulsa byy
koronne lub mazowieckie. Wielka myl pastwowa
dwignita przez okietka i Kazimierza Wielkiego g-
boko utkwia w duszy Jagiey, który od zoenia przy-

sigi koronacyjnej zawsze myl ma skierowan na
obowizek odzj^-skania strat dawniejszych i roztro-

pnie wprowadza w ycie podjte plany. Charakte-

rystycznem jest i to, e nigdzie nie zdradza król ni-

skiej chciwoci zaborów cudzych ziem, a natomiast

z dziwnym uporem broni kadej pidzi ziemi polskiej

i litewskiej i sprzeciwia si ustpieniu Krzyakom na-

wet myna obronnego Lubicza, chocia o to prosi i ko-

ata tyle zasuony okoo wzrostu pastwa Witod
Nie opuci te sposobnoci, aby zaznaczy dobitnie

prawa koronne do awulsów i dlatego w sdziwym ju
wieku pragnby bodaj zobaczy ów Gdask utracony,

aby tym sposobem przypomnie ludom swym i tam miesz-

kajcym Polakom tudzie i zaborcom, e król Polski nie-

moe tego nadmorskiego kraju puci w niepami.
Zakon zrozumia ch demonstracyi i znaczenie, jakieby

wynikn std mogo i uchyli si od odwiedzin kró-

lewskich.

ywej chci odzyskania awulsów odpowiadao
skrztne poszukiwanie sprzymierzeców, których za-

wsze król w chwili niebezpieczestwa mia pod rk.
Przeciwko Krzyakom umia król uy zrcznie przy-

mierza z ksitami pomorskimi, z miastami nadmor-

skiemi, z episkopatem Inflanckim, a nawet w cigu
dalszym z Dani, Szwecy i Norwegi. Przeciwko kró-

lowi Zygmuntowi jake trafnie dobiera sprzymie-

rzeców w Modawii i Wooszczynie, w Wenecyi lub

Medyolanie, nie mówic ju o tem, jak powanych po-
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zyska sojuszników w sameje Rzeszy w ksi-
tach Austryi lub w elektorze Brandenburskim. Zwi-
zkami maeskimi przywiza do swych planów z je-

dnej strony Pomorczyków z linii ksit Supcy, z dru-

giej licznych Piastów lskich, a w kocu i ksit
czyli wojewodów modawskich. Nawet ksistwo meklen-

burskie, wskutek wzów pokrewiestwa zwizane
z królem, czas jaki byo podpor planów królewskich,

a ksi z tego rodu Albrecht mia zosta biskupem
Dorpatu, aby utrzyma niezawiso Kocioa tamtej-

szego podkopywan przez Zakon. To te tak szeroki

horyzont obejmuje król na Zachodzie sw polityk, e
nawet potny król Zygmunt na kadym kroku liczy

si musi ze znaczeniem królestwa, i e caa jego dzia-

alno polityczna od chwili przyjcia rzymskiego bera
a do chwili zwoania soboru Bazylejskiego pozosta-

waa w cigej zawisoci od toku wypadków w Polsce.

Przedewszystkiem bowiem wpyw polski obj ju
dwie powane korony Zygmunta, jakiemi byy czeska

i wgierska korona. Wgrzy po dwakro chcieli mie
Jagie swym królem, Czesi, nie mniej pragncy mie
Jagie panem u siebie, ofiarowali mu bero i koron
i to nietylko szlachta, ywioy zachowawcze, ale

wszystkie nawet stronnictwa husyckie godziy si na

to, by mie Jagie królem. Prawd pozostanie fakt,

e mimo tych kusze, Jagieo odepchn myl objcia

rzdów nad któremkolwiek z ssiednich królestw, ale

fakt, e one przez antagonizm do króla wasnego,
który by take wrogiem polskim, grawitoway ku
potnej monarchii Polsko-Litewskiej — ten fakt mia
rycho ju wyda owoce o wielkiej powszechnodziejo-

wej doniosoci. Czechy i Wgry z chwil ustalenia si
tronu Jagielloskiego w Krakowie oglda si poczy-

naj na Polsk i na panujcy w niej ród Jagiel-

loski.

Hojny w nagradzaniu prawdziwej zasu.<^i poryw-
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czym i srogim by nieraz Jagieo w karaniu zwasz-
cza nieposuszestwa lub zdrady, czego przykadem
dotkliwa kara wymierzona Dobrzyskim dygnitarzom

ziemskim za ich stosunki z Zakonem, ukaranie Wa-
dysawa Opolczyka za feloni lub te Jana Opolczyka,

znanego z dowcipu biskupa kujawskiego. Prawie tru-

dnem do uwierzenia jest to, co o surowoci w karaniu

Ziemowita mazowieckiego opowiadaj o królu synowie

tego Ziemowita a siostrzecy królewscy, a jednako-

wo memorya ich, owe szczegóy o przeladowaniu
Ziemowita przez króla, o wytaczaniu mu procesów, od-

bieraniu i zajedaniu dóbr, niedotrzymywaniu obietnic

i t. p. s wiarygodnemi wiadectwami i aktami wspó-
czesnymi poparte. S one dowodem, w jak to twardej

szkole posuszestwa dla wadzy zwierzchniczej wycho-

wywa król, skdind agodny i ludzki, swych wasa-

lów, chociaby tak potnych, jak nimi byli wysoko
przez króla Ludwika Wielkiego wyniesiony Opolczyk,

lub wspózawodnik do tronu polskiego Ziemowit, któ-

remu król przed sw koronacy obiecywa ca Ru
darowa. Król by i dla mazowieckich ksit hojnym,

atoli prawdziwie elazn prawic ciga ich, skoro mia
w rku dowody i wiadectwa ich stosunków i przyja-

ni z tymi, którzy byli wrogami Korony. S to szcze-

góy historyczne, ródami autentycznemi wielokrotnie

stwierdzone, stanowczo zaprzeczajce owej lamazar-

noci a nawet niedostwu, przypisywanym Jagielle

i w nowszych dzieach przez niektórych uczonych. Stwier-

dzaj te szczegóy, e tam, gdzie tego potrzeba wyma-
gaa, umia Jagieo by stanowczym, umia postawi

zapor deniom, które za zgubne uwaa, ukara za

winy, a przedewszystkiem usuwa z nieubagan kon-

sekwency zapory, jakie napotka po drodze do unii,

do której on wszystkiemi siami dy, któr za cel je-

dyny sobie postawi. W tym kierunku praca jego jest

tak wyran, tak wielostronnymi przykadami stwier-
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dzon, e nawet obcy historyografowie mówi o syste-

mie, który si przebija z rzdów ojca Jagiellonów.

Istotnie jeeli przez pó wieku monarcha trzech wiel-

kich narodów rzetelnie pracowa nad poczeniem ich

w jedno wielkie ciao, jeeli w obronie tej myli zawsze
i wszdzie wystpowa, jeeli j ugruntowa na cae wieki,

to i obcy historyograf, badajcy tylko polityk króla do
dworów ociennych, miao móg nazwa kierunek prac

króla konsekwentnie przeprowadzanym systemem.

Utworzywszy bowiem uni Polski z Litw z po-

dziwu godn roztropnoci umia Jagieo zwizek ten

ustali, ukrzepi, narody sobie dawniej wrogie w rów-

nowadze i w ufnoci utrzymywa i do wzajemnych na-

kania ofiar. Jak pod tym ostatnim wzgldem sam
wieci przykadem, chcc odstpi koron polsk Wi-

toldowi, tak i pod kadym innym wzgldem, o ile tylko

tene wiód do upragnionego celu, sam pokonywajc gnu-n sw nieco i ocia natur, stawa na czele pracy.

To te z v*-yjtkiem jednej wyprawy wojennej, osta-

tniej za jego panowania przeciwko Zakonowi w 1433 r.

podjtej, w kadej zreszt innej bra osobisty udzia,

sam stawa na czele hufców i przewodzi wojsku. Nie-

zmordowanie zwoywa narady senatu, zjazdy walne

i dzielnicowe, tu i tam uczestniczy w obradach, kiero-

wa senackiemi obradami, wpywa na ich uchway a cz-

sto nawet arbitralnie postpujc uchway zapade zno-

si i sam inaczej zarzdza — majc jednak zawsze do-

bro publiczne na oku. Wiemy jak ywo wykonywa
sdziowsk najwysz wadz królewsk w pastwie,

wtedy zwaszcza, gdy szo o poskromienie zuchwaego
zerwania zwizku z Koron ze strony jej poddanych,

jak np. niektórych senatorów dobrzyskiej ziemi w pier-

wszych latach XV w. W ustawodawczej pracy równie
widoczny jest wpyw i inicyatywa gorliwego o wszy-

stkie stany i warstwy spoeczne króla, tam zwaszcza,

gdzie szo o obron Kocioa i wiary witej w pastwie.
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To te na wojnie czy w pokoju, na czele hufców
wojennych lub te na czele obrad senackich, co bar-

dziej na czele misyi do nawracania mudzinów lub

procesyi expiacyjnych czy to do Czstochowy lub w.
Krzya, wszdy widzimy Jagie przykadem przywie-
cajcego, wiedzia bowiem, e nic bardziej nie zachca
jak ywy przykad, zwaszcza gdy dany jest przez wy-
soko postawione osobistoci.

Tern to w znacznej czci tumaczy si ten dziwnie

agodny proces spojenia i zbratania dwóch pastw
a trzech narodów, jaki dokona si za jego ycia. Ukad
krewski z 1385 r. doznaje bowiem wyrazu prawdziwie
potnej siy w unii wileskiej z 1401 r. gdzie ju nie-

tyko Wielki ksi Litwy, ale najwysze warstwy spo-

eczne bior udzia i gwarantuj wieczysto wza
wspólnie wicego narody. W unii horodelskiej z r.

1413 krgi rkojemców zwizku s ju bardzo szerokie,

znaczenie zwizku uroso do wiellcoci europejskiej

potgi, o wielkich zadaniach cywiHzacyjnych. Wród
wzajemnie wiadczonych ofiar, poczwszy od obrony
Wilna w czasie najazdu Mistrza Zakonu Wallenroda

i obrony kresów Litewskich, od najazdu dziczy Tatar-

skiej pod Worskl, a po obron praw i interesów Li-

twy na soborze w Konstancyi, urasta poczucie wspól-

nej potrzeby zwizku, spotgowane niebezpieczestwami
wojny, które wszystkie zwycisko wspólnemi siami

odbyto. Jagieo przeto nietylko zaoy fundamenty
pod uni narodów i podwign wspania jej budow,
lecz jeszcze zwizek ten utrwali i zwikszy i od wro-

gów zewntrznych, a co bardziej, pod koniec ycia i od

wewntrznego wroga obroni zdoa.
Wobec tej wielkiej dziejowej zasugi, dziki któ-

rej spoeczno chrzecijaska obja resztk pogaskich
ludów europejskich, mniejszego znaczenia jest owa za-

suga Jagiey w spenieniu woli Kazimierza Wielkiego

co do prac cywilizacyjnych i co do zada obejmuj-
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cych Ru Czerwon. Ale niemniej przeto podnie na-

ley, e i tutaj widoczny jest dobroczynny osobisty

wpyw królewski. Najpierw bowiem on to zrczn po-
lityk usun widmo wojny wgierskiej, przeprowadza-
jc rewindykacy Rusi wspólnemi siami Polski z je-

dnej, Litwy z drugiej strony. On przez uprzywilejowa-
nie miast, kolonizowanie pustek, przez fundowanie ko-

cioów i lepsze ich dotowanie, przez czst osobist
rezydency na Rusi, sprawowanie osobiste rzdów
i obrony tej ziemi, przez odbieranie tutaj hodów mo-
dawskich i nawizywanie stosunków z dalekim wscho-
dem, podnosi ubog, zaniedban, pustkami sync zie-

mi do poziomu krainy miodem i mlekiem pyncej, je-

dnej z najbogatszych w caej Koronie. Wiadom jest

rzecz, e rzdy jego tutejsze bogosawiy wszystkie

wyznania i narodowoci, jakkolwiek on sam, pomny na
obowizki katolickiego króla, gównie o rozwój katoli-

cyzmu na Rusi si stara i istotnie go tutaj stale

ugruntowa.

O majestat swój królewski bardzo by król Wa-
dysaw Jagieo zazdrosny, std te tumacz si te li-

czne konflikty z senatorami wieckimi i duchownymi,
ze zjazdami czyli sejmami tak maopolskimi w Korczy-

nie odprawianymi lub w Piotrkowie, jakote i wielko-

polskimi, odbywanymi w rodzie, czycy, Poznaniu.

Tem atwiej daj si wytumaczy te konflikty, ile e
Jagieo wychowany by w pastwie despotycznem

i w duchu jedynowadztwa, a nadto i praw i ducha na-

rodu polskiego zwaszcza w pierwszych latach panowa-
nia nie zna dokadnie. Znan jest scena grabienia wo-
cian wielkopolskich, dokonana przez dworzan królew-

skich na rozkaz króla. Gdy tym wocianom na proby
Jadwigi oddano ich dobytek, pouczya królowa ma-
onka o zachodnich pojciach susznoci i prawa deli-

katn wymówk: »a któ im zy powróci!« Jagieo
tedy musia si cigle uczy tych zachodnich poj su-
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sznoci i prawa, swoje pojcia nakania pod pojcia
Zachodu, swoje autokratyczne zamysy miarkowa du-

ciem chrzecijaskiej równoci i odpowiedzialnoci za

naruszenie prawa, swoje wreszcie despotyczne »ja« pod-

dawa pod powag i kierunek parlamentarnych rz-
dów, które si ju byy zagospodaroway w Polsce i zy-

skay zasuone prawo obywatelstwa. Scysye tedy

byy czste jak owa z biskupem krakowskim Zbignie-

wem Olenickim, który pubHcznie strofowa króla na
posiedzeniach senatu, na zjazdach, i rzuci interdykt na
Kraków w czasie pobytu posów Sierotek i Taborytów
na audyencyi, lubo za zezwoleniem stolicy apostolskiej

odbytej. Byy te scysye ze stanami: na sejmie w Sie-

radzu w pocztkach 1425 roku, którego uczestników

król zgromi po ojcowsku i powoa do odpowiedzial-

noci, na sejmie Brzeskim tego roku odbytym, kiedy

to szlachta szablami porbaa swe przyrzeczenie obio-

ru syna królewskiego. By konflikt z senatorami o ko-

ronowanie Elbiety Pileckiej, sowem cay szereg kon-

fliktów, wród których nie zawsze powaga królewska

wychodzia zwycisko, które atoli z maym wyjtkiem
nie wiadcz o zej woli króla. Nienaley bowiem
zapomina, e temu zamanemu biskupowi Wyszowi
król do nóg pada i baga o darowanie winy, e i temu

Olenickiemu przed sam mierci jeszcze kae wysa
jako znak poegnania swój piercie z poleceniem

w opiek i synów i pastwa, e wreszcie i tej szlach-

cie, któr tak surowo nieraz chosta, stara si wyna-

grodzi ofiarno, prace i trudy dla dobra publicznego

poniesione przywilejami.

Te to przywileje stanowi Jagiellosk magnam
chartam libertatum stanów, podstaw dalszego rozwoju

ycia ziemskiego, objawiajcego si tu i ówdzie zwo-

ywaniem sejmików, wysyaniem reprezentacyi rodów

na zjazdy powiatowe, tudzie obsyaniem tych zjazdów

wikszych przez kapituy, sowem zawizek przyszych

Wadysaw Jagiel/o T. II. 23
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sejmów i sejmików. Niema prawie roku, w którymby
si dwa takie wielkie zjazdy prowincyonalne, jeden

w Maopolsce drugi w Wielkopolsce nie odbyway, obok

tego widzimy drobniejsze zjazdy szlachty, legalne i nie-

legalne, sowem wre ju ycie wród udziau i niszych

warstw spoecznych, tak drobnej szlachty jakote w ma-

ej czci i mieszczastwa, i bez skoków nagych roz-

wija si ycie parlamentarne pod królem autokratycz-

nych przekona i de. Sam król daje bodca do ro-

zwoju tego ycia najpierw przez zwizki, które na tych

sejmach dokonywa w obronie zagroonej przez hu-

sytyzm wiary, powtóre przez podbijanie sobie na par-

tykularnych zjazdach szlachty ziemskich dostojników

i wszystkich ziemian, sowem przez zwoywanie sejmi-

ków i przez zjednywanie u szlachty obietnicy wyboru

jednego z synów na króla, co szlachta czy to w Brze-

ciu czy w Dobrzyniu, w Bobrownikach czy w Byd-

goszczy, a nawet w Haliczu i Koomyi, Przemylu i Trem-

bowli, Sanoku i Mociskach stwierdzaa swymi doku-

mentami. Wszdzie tam tworzyy si zawizki ycia par-

lamentarnego nawet w mniejszych kókach, w powia-

tach — i jednoczya si szlachta w dwóch wanych
chocia tak odlegych od siebie kwestyach, w sprawie

obrony wiary tudzie w sprawie obioru króla z rodu

Jagiey.
W taki to sposób król, który si przyczyni do roz-

woju ziemstw i instytucyi ziemskich, który pobudzi
do ycia parlamentaryzm i tak ju silnie pulsujcy,

uy w kocu si tego ycia parlamentarnego do zao-

enia dynastyi. Istotnie Jagieo sta si zaoycielem
dynastyi o wielkiem historycznem znaczeniu, która przez

dwa prawie wieki, a jeeli i kdziel wemiemy w ra-

chub, przez trzy wieki wan odgrywaa rol w dzie-

jach rodkowej Europy, bdc zawsze jej przedmurzem
i speniajc wiernie dalsze zadania w kierunku unii,

zblienia i wspólnego ycia ludów i narodów o rozma-
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itym jzyku, obyczajach i obrzdkach. To jest gówny
rys znamienny Jagiellonów, niejako w spadku przejty

po zaoycielu dynastyi: denie do unii.

Brak wyksztacenia wielkim przymiotem wynagra-
dza Jagieo, szacunkiem dla nauki i jej krzewieniem.

On, który nawet pisa nie umia, zakada uniwersytet

dla uatwienia dziea nawrócenia Litwy, sprowadza pro-

fesorów z Pragi, dotuje t wysz szko, która staje

si dla wschodniej Europy takiem ogniskiem, jakiem

bya Sorbona dla Francyi, Praga dla Czech. I tutaj na
podniesienie tej szkoy dziaa Jagieo osobicie, on po-

piera zdolniejszych uczniów tej szkoy, wysuwa ich na
czoo, pociga na dwór, wysya do Woch dla dalszego

ksztacenia; profesorów powouje do pracy nad obron
praw Litwy i Polski czy to wobec napaci Krzyaków
na komisyach granicznych, lub wobec legatów apostol-

skich lub w kocu na soborze w Konstancyi, albo te
wzywa ich do obrony prawd wiary i do przekonywa-

nia posów husyckich o bdnoci ich wyznania. To te
czy bawi w Wielkopolsce lub na Rusi, czy w najdal-

szych stronach Litwy, król pamita o profesorach swo-

jej wysokiej szkoy i posya im w darze dziczyzn...

On sam caemi godzinami przysuchuje si z caym
dworem, jak profesorowie w ojczystym jzyku zbijaj

z wielk si argumentacyi dowody stawiane przez husy-

tów, a i tutaj w tak drobnej na pozór rzeczy wieci

przykadem, sam przemawia jak umie, pewno nie bar-

dzo uczenie, ale z zasobem argumentów z ycia zaczer-

pnitych i z t potg silnej, niewzruszonej wiary,

z jak przemawia do mudzinów na misyach i zale-

wa kaza ich stosy ofiarne lub niszczy ich dby wite.
Dowodzi Czechom, e trwajc w bdzie, s nieszczli-

wym narodem, bez króla, bez kapana i ofiary, pogard na-

rodów i e czeka ich zagada przez ludzi obcego j-
zyka. Zaiste proste, niemniej przeto szczere i praw-

dziwe sowa mnego króla, który wiar przyjt w doj-

23*



356 WADYSAW JAGIEO

rzalszym wieku szczerze wyznawa umia i wyznawa
nawet przed najuczesz korporacy, któr powoa do
ycia, a gównie w tym celu, by przy jej pomocy sze-

rzy wiato tej wiary po wscliodzie europejskim...

Historyczne znaczenie panowania Jagiey najle-

piej oceni mona porównywajc jego dziaalno
z dziaalnoci Witolda, przewyszajcego talentem,

nauk, ogad yciow, umiejtnoci panowania, zale-

tami duszy o wiele swego brata starszego, Jagie.
Zapytajmy bowiem, co Witold zrobi dla Litwy doda-

tniego, coby nie wyszo z inicyatywy, rady lub zezwo-

lenia Jagiey. Caa chrystyanizacya kraju, obrona Li-

twy, utrzymanie jej granic i panowania ziemskiego nad
lennikami wschodnimi, poddanie w zaleno Tatarów
Krymskich, utrzymanie pewnego rodzaju suprem acyi

nad Pskowem i Nowogrodem, protektorat nad biskup-

stwami Inflanckimi, wewntrz za ustrój ziemski w trzech

gównych ziemiach na wzór polski — senat, zjazdy se-

natorów, a wic powoanie do ycia coraz to wikszych
krgów spoeczestwa, ustrój kocioa w Litwie, zao-

enie klasztorów, rozszerzenie katolicyzmu po Litwie

i chrystyanizacya mudzi, to wszystko zawdziczaa
Litwa Witoldowi, ale Witoldowi opartemu i wspiera-

nemu przez Polsk, skd wychodzio ródo siy i po-

tgi Litwy. Lecz skoro tylko Witold pocz wasnemi
kroczy drogami, co bardziej, dy do wyodrbnienia
od Polski, caa praca wzia kierunek dla Litwy bardzo

zgubny, w skutkach podkopujcy cay dorobek cywili-

zacyjny pówiekowej pracy. Talent, genialne przymioty

wodza i rzdcy zoyy si tu na klski Litwy i gdyby
nie ten o mniejszym talencie i geniuszu, ale wikszy
sercem i wiar Jagieo nie przyszed by do pomocy
z ofiarnoci sw i wiar w wito sprawy, której

broni naleao, gdyby nie pomoc Polski, której by
królem, zaiste praca caa pówiekowa byaby runa
bezowocnie.
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Ju U Dugosza czytamy pochway Witoda z wy-
wyszeniem tego ksicia ponad króla, ponad innyci

ksit ówczesnyci panuj cyci, z powodu jego rzutko-

ci i pracowitoci, oddania si sprawom pastwowym,
a wiadomo e w Wrocawiu krotofilny biskup Wocaw-
ski, ksi Jan Opolczyk, na zjedzie wród wspania-

ej uczty uczci swego dobrodzieja Witoda pociwa,
e on jeden wród wszystkicli wspóczesnycti umia pa-

nowa. Gdyby by Bogiem, tworzyby nie Zygmuntów,
nie Jagieów, ale tylko Witoldów. Jakkolwiek w po-

chwale tej nie brako pochlebstwa i przesady, to z dru-

giej strony i historyk musi przyzna Witoldowi wiele

przymiotów panujcego, jakich nie spotykamy u innych

wspóczesnych monarchów.
Przedewszystkiem do najwyszego stopnia by

u Witoda wyksztacony dar ukrywania swych zamia-

rów, wyrobiony czy to w twardej szkole ycia, czy pod
wpywem Krzyaków, u których jako zbieg z Litwy

po kilkakro by podejmowany i przez lata cae utrzy-

mywany; dar tak wany dla panujcego, e niemal

stanowi warunek nieodzowny powodze monarszych.

Zupenie bdnem jest mniemanie, jakoby Witold by
owym spiowym mem, otwarcie, bez osony, zdaj-
cym do celu. Przeciwnie, jeeh Jagieo by biegym
w sztuce udawania i zrcznie osania plany swoje np.

przeciwko Opolczykowi lub na wyprawie Grunwaldz-

kiej, to Witold jest w sztuce tej jeszcze bieglej szym.

Z korespondencyi wspóczesnej, przechowanej w archi-

wum Zakonu, okazuje si dowodnie, e nawet Krzy-

acy majcy liczne stosunki z Litw, z dworem Wi-

toda, panujcy nad handlem tamtejszym, nie mogU si
dowiedzie o zamiarach ksicych, czy to pohtycznych

czy wojennych, jeeli ksi je ukry zamierza. Nikt

tu zgoa nie wie na Litwie — brzmiay czstokro de-

pesze wywiadowców krzyackich z Litwy — dokd Wi-

told przygotowuje wypraw wojenn. Ale nietylko
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plany wojenne, lecz w ogólnoci zamiary swe umia
ukrywa Witold, czy to byy przymierza z ssiadem,
czy to prace umocnienia Litwy dotyczce, a wic np.

sojusz z episkopatem Inflanckim, wysanie mudzinów
na sobór, erekcya biskupstwa na mudzi, próba unii

cerkiewnej, wszystko to zaskoczyo Zakon niespodzie-

wanie i wiadomoci doszy do Malborga równoczenie,
kiedy ju wpyw dokonanego dziea odczuwa si da-

wa w Zakonie. Prawda, e wystpuje niekiedy Witod
zbyt nagle, rzecby mona gwatownie, ale dzieje si to

zawsze przed wojn, w chwili kiedy ju zupenie do
niej by przygotowany. Wtedy to, nie bez kunsztu uda-

wania, wystpuje ksi niemal brutalnie, wyzywajc
przeciwnika do boju, dla zadania mu postrachu — a ce-

lem dodania odwagi swoim. Jake innym, jak humani-

tarnym pod wpywem zachodu, pobonym i skadaj-
cym losy wojny w rce Opatrznoci, jak pod wpywem
Kocioa pokornym jest Jagieo!

Równie darem zapalania swoich ludów do po-

wzitej myli, popularyzowania swoich pomysów wy-
szym by Witod od wspóczesnych sobie ksit. Nikt

tak jasno tak dobitnie i lakonicznie nie umia rozpo-

mienia wojny, jak to czyni Witod. Litwa dla Litwy
— mud jest Litw, — po Oss moja, — w morzu
potopi Niemców! — to byy, prawda, niechrzecijaskie

hasa, ale te tak jasno okrelay cel wojny, tak zapa-

lay ludy do zemsty, e niemal srosz byy broni na
przeciwnika, anieli by ni miecz litewski. Ale te gdy
szo o pokój, Witod umia takie hasa pokoju tworzy,
e budowa niemal zote mosty zgody dla pokonanych.
By te Witod panem mowy, jzyka — i w kancela-

ryach jego pilnie przestrzegano w korespondencyach
czy to niemieckich, aciskich lub ruskich, a nawet cze-

skich i tatarskich, by jak najpoprawniej odda myl,
yczenia ksicia i nie da powodu do nieporozumie
i szkody dla pastwa. W polskiej daleko obszerniej-
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szej kancelaryi zdarzay si pomyki takie np. jak ów
bezwzgldny kompromis na wyrok wrocawski — u Wi-

toda takich pomyek nie spotykamy, pod jego bowiem
okiem ukadano akty i pisma z wielk starannoci.
Byy to czasy, w których bardzo uwaano na form,
niemal na liter kad aktów. Wszake niewymienienie

w dokumencie aciskim Krzyaków rodzaju e-
skiego jeców (a wic kobiet), wystarczyo dowcipne-

mu Witoldowi, e kaza jak wiadomo dostawi na gra-

nic samych mczyzn, a ich ony i dzieci zostawi
na Litwie, gdy o rodzaju eskim i nijakim jeców
w dokumencie nie byo mowy. Z drugiej strony na-

wet takiemu ostronemu Witoldowi zaszkodzi ustp
w znanym okólniku o synodzie Nowogrodzkim wady-
ków, ustp wysoce humanitarny, jak ów o trosce, jak
ksi otacza cerkiew, aczkolwiek nie jest jednej wiary

z Rusi. Prawda, e byo to po mierci ksicia i po unii

Florenckiej — nie mniej przeto tumaczono zwrot ten

w duchu tak opacznym, na jaki pewno byby si Wi-

told nigdy nie zgodzi. Metropolita bowiem dyzunicki

chwalc oczywicie pami Witolda, naprowadza te jego

sowa, aby da wyraz, e acinnicy sami uwaaj wiar
Rusinów za obc sobie. atwo zrozumie e zamierza po-

cign ku sobie takiem powiedzeniem tych, którzy wier-

nie stali przy unii Florenckiej i odcign ich od tej unii.

Atoli jeeli wielu przymiotami monarchy odzna-

cza si Witod, to pewno najbardziej celowa bystro-

ci umysu, która te bya podstaw jego samodziel-

noci w wikszym nierównie stopniu, anieli ni bya
samodzielno Jagiey. Ta bystro pozwalaa mu od-

gadywa potrzeby swoich ludów i zaradza im stosow-

nymi rodkami, napawaa go przenikliwoci dozwala-

jc odgadn plany i zamiary przeciwników i zasto-

sowa natychmiast rodki zaradcze. Przymioty te wre-

szcie daway podstaw niezomnej jego — zda si —
energii; któr istotnie zadziwia wszystkich wspócze-
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snych, a która mu towarzyszya do sdziwego wieku,

niemal do ostatniego tchu ycia. I tu jednak zauway
naley, e ta bystro w odniesieniu do ludzi i do ich

poznawania bya czstokro powierzchown; ksi wi-

dzia dokadnie to, co zmysami dostrzec i odczu zdo-

a, lecz w gb duszy nie zaziera. Poucza o tem po-

równanie. Anegdota o Madrzyku, któremu omkro ka-

za wyliczy Witold po sto kop groszy, tylekro bo-

wiem ksina Julianna czynia wymówki mowi z po-

wodu hojnoci, poucza, jak ksi nawet u najbliszych

bystro widzi wady, skoro one w oko wpadaj, ale wad
ukrytych takiego podstpnego Zygmunta, chytrego

Russdorfa tych nie widzi Witold, chyba gdy si jawnie

przekonywa o nich. A jednak za wskazówkami Ole-

nickiego dostrzega je król Jagieo, chocia mu tak da-

leko byo do przenikliwoci i bystroci Witodowej.
Ale jeeli istotnie tymi przymiotami przewyszy

Jagie wielki ksi Litwy, jeeli one spotgoway
blask Litwy i znaczenie jej wród ludów chrzecia-
skich, to doda naley, e w wikszym nierównie sto-

pniu skorzystaaby Litwa z tych przymiotów Witolda,

gdyby fundamentem ich bya wiara, jak nim bya
u króla Jagiey. e bowiem nie posiada w tej mie-

rze wiary, jak j posiada Jagieo, tego dowodem cho-

ciaby owo wolnomylne wyraenie si o husytyzmie,

za co go strofowa biskup Dorpatu, przyjazny Litwie

Teodoryk Rossler, brak wiary w niemiertelno du-

szy, w który to artyku dopiero na ou miertelnem

uwierzy. Dawa nawet zy przykad przez oenienie

si z Juliann,którv9j ma sprztn kaza. Zapewne, e
i Witold otacza biskupów swych powag i on take
dwiga witynie, jak np. koció w. Anny w Wilnie,

klasztory w Trokach, w Kownie itp. i on uczszcza na

naboestwa a powag wiary mieczem nawet umia
broni, skoro tego byo potrzeba na mudzi, chociaby

w czasie buntu mudzinów w 1418 r. Z tem wszyst-
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kiem jednak bya to wiara powierzchowna, nie taka,

jak bya u Jagiey, u którego zrodzia zdolno do
cigych powice, pobono i prawdziwie chrzecija-
sk pokor i staa si podstaw a zarazem i celem,

przywiecajcym królowi we wszystkich pracach, we
wszystkich deniach. Nietylko bowiem w zewntrznej
ju postaci króla, w jego skromnem ubraniu, skromnej
postaci, w pielgrzymkach króla do miejsc cudownych,
jak do klasztoru witokrzyskiego, dokd pieszo i z od-

kryt gow zawsze przybywa, ale i w deniach króla

do pokoju, do rozkrzewiania wiary, w jego apostoo-
waniu przykadem sowa Boego w towarzystwie ka-

panów, w przestrzeganiu surowem nakazanych przez Ko-
ció przykaza, widoczn bya wiara silna, niezachwiana,

któr dwiga poddanych na wyszy stopie kultury,

któr uczyni ich czonkami wielkiej gminy zachodnich

ludów. Ni uzbrojony Jagieo nietylko e daje za-

wsze przystp dobrej radzie, ale umie odgadn po-

ród wielu rad najtrafniejsz, umie by jej powol-

nym a tem samem nada deniom i pracom wyszy
cel, wzniolejszy i ogólniejszy, anieli go nadaje am-

bicya i osobiste pobudki. Wiara te jest kluczem wiel-

kich powodze króla Jagiey, wikszych zaiste, anieli

niemi byy powodzenia Witolda, wikszych anieli ja-

kiegokolwiek innego ze wspóczesnych monarchów.
Inaczej Witod. W braku tej cnoty, która bya Ja-

gielle bussol w burzach ycia, ksi posiadajcy wiele

przymiotów duszy, tyle mstwa, bystroci, samodzielno-

ci, chwia si, szed za widokiem chwilowej korzyci,

nie by w postpowaniu swojem jednolitym.

Pokor prawdziwie chrzecijask wiza Jagieo
Litw z Koron bardziej anieli uniami i zjazdami,

ustawodawstwem i sejmami. Witod przeciwnie dumn
wyniosoci rozlunia cieniony zwizek i stawa si
narzdziem tych, którzy do rozlunienia tej unii d-
yli. Jeszcze nie jestem waszym poddanym woa on
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do posów krzyackich 1409 r. w obronie mudzi. Po-

niasz nas jakby swego poddanego — pisa do mistrza

Zakonu Kiichmeistra w 1417 r. przed zjazdem wielo-
skim. Ale te te iasa dumne wkorzeniy si tak g-
boko w serce Witoda, e ujty przez swych dawniej-

szych wrogów, stawa si ich narzdziem i rzuca ha-

sa przeciwko Jagielle i zwizkowi narodów. Czy chce-

cie by poddanymi królowej Polski, zapyta Litwinów

przed zjazdem saliskim. — Poddanymi Korony by
nie chcemy, woali Litwini po zjedzie w ucku, a ha-

se tych ojcem by Witold — i dugo dugo po mierci

jego powtarzano te niekorzystne dla Litwy hasa. Ta-

kich dumnych sów i hase nie rzuca nigdy Jagieo.

ywot jego mia dwie strony: bog, któr dzieli z wielu

szczliwymi królami, budowniczymi pastw wielkich,

gorzk, kiedy odczuwa wag powice, chociaby
w wizieniu u takiego brata przeze wywyszonego,
jakim by widrygieo. Ale i w tych gorzkich chwi-

lach opromienia króla dziwna pogoda umysu, podtrzy-

mywanego wiar w misy cywilizacyjn. Od swej zgody

z królem Witold zna prawie tylko bogie strony pa-

nujcego, ale gorzkich chwil, które i on przey mu-
sia, nie opromieniaa pogoda umysu, poddawa si
zmartwieniom, wreszcie zgryzocie, która te zatrua

ostatnie dni jego sawnego zreszt ywota.
Przesadnio te oceniono w dotychczasowych ba-

daniach zasugi Witoda dla Litwy a niedoceniono za-

sug króla, tumaczc, e król bardziej Rusi, anieli Li-

twie, a tej znowu bardziej anieli Polsce sprzyja, pod-

czas gdy Witold jedynie i tylko Litwie by oddany.

Nie da si te zaprzeczy, e Witold oddany by bar-

dziej Litwie anieli Jagieo, ale faszywem jest mnie-

manie, aby skonnoci króla powodowaa jego sabo
do Rusi. Witold wada tylko Litw, Jagieo trzema

narodami, a dla wszystkich by zarówno sprawiedli-
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wym — i nie dziwna, e ujmowa si niekiedy za tymi,

którzy wystpowali z alami na ucisk litewski.

W caem bowiem yciu Witolda podbój Rusi jest

ide przewodni, a zapanowanie nad najdalszemi czy

to dzielnicami lub pastwami Rusi celem ksicia. Wi-

doczna to z czstych wypraw na Ru, poczwszy od

powrotu na Litw od Krzyaków a do ostatniej wiel-

kiej wyprawy na Nowogród, podjtej na dwa lata przed

zgonem. Widzielimy, e z powodu tych ostatnich wy-

praw przyszo nawet do nieporozumie z Jagie,
który odradza wojny zaborczej z Rzptemi i ujmowa
si za niemi. Oczywicie nie z niskich pobudek to czy-

ni ale dla dobra Litwy, dla której zabory owe za nie-

korzystne uwaa musia.

Litwy bowiem a raczej dobra jej Jagieo nigdy

nie spuszcza z oka i pewno, e od pierwszej zaraz

chwili pieczoowitoci swoj przewysza nawet Wi-

tolda. Wystarcza wspomnie, e w najkrytyczniejszej

chwili, kiedy chodzio o chrzest Litwy w nagrod za po-

moc przy dziele zamierzanem, obiecuje Jagieo Zako-

nowi cz mudzi po Dubiss. — Witold wród ca-

kiem innych warunków odstpowa ca mud Zako-

nowi, a wreszcie tylko dla zapewnienia sobie przyjani

Zakonu odstpowa na wyspie Salin. mud t a po

Niewia!
Czy wobec tego mona utrzymywa, aby Jagieo

nie sprzyja Litwie lub by wicej sprzyja Rusi ani-

eli Litwie, on który wanie naprawia bdy Witoda
na szkod litewskiego plemienia poczynione. Nawet

pod sam koniec panowania Witoda, gdy tene unie-

siony hard pych, grozi, e Pog odstpi Zakono-

wi, król zaprotestowa przeciwko takiemu projektowi.

Król ani pidzi litewskiej ziemi nie odda Zakonowi,

i on to by owym, który saliski pokój — lubo milczco

na przysta — zburzy. Wiedziaa o tem Litwa, e król

naprawia bdy brata, dlatego te wdziczn bya kró-
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lowi i Koronie i przywizan do rodziny królewskiej

przez pami na zasugi Jagiey.
Trudniejszem byo stanowisko Jagiey wobec

swyci ludów i pastw anieli Witolda, sprawujcego
rzdy tylko w Litwie, ju chociaby dlatego, e Ja-

gieo musia równowag utrzymywa pomidzy Polsk
a Litw, rzdzon z jego ramienia przez tak dzielnego

i genialnego ma, jakim by Witod. Zwaajc tru-

dnoci, na jakie napotyka król w przestrzeganiu i u-

trzymaniu tej równowagi, trudno nie podziwia wyro-

zumiaoci i powagi królewskiej w dziaaniu, jego mio-
ci ludów a zarazem i sprawiedliwoci. Nowsze ba-

dania dostatecznie dowiody, e jeeli chodzi o prawa
do spadku po ostatnich ksitach Rusi czerwonej, to

niezawodnie po stronie litewskiej byy one tak nike,

e zaledwie o jakiej podstawie prawnej moe by
mowa. Ale te prawa czy pretensye litewskie istniay,

odbijay si w deniach mieszkaców, kniaziów, któ-

rzy te dawali tym deniom wyraz, objawiajcy si
w zamieszkach i powstaniach. A jednak tak mao byo
Litwinów na wielkiej przestrzeni terytoryów osieroco-

nych ongi przez mier Bolesawa Jerzego Trojdeno-

wicza, ostatniego ksicia Rusi, a nawet dodajmy, tak

mao stosunkowo ich byo na terytoryach przez Ru
w obrbie W. ksistwa zamieszkaych. Tam, gdzie pra-

wa byy sporne, pretensye wykluczajce si, tam po-

nad nie stawia król powag swej uwiconej korony

i przemawia lub rozstrzyga sam wasn powag —
a tak czyni od dnia koronacyi a po godzin skonu.

Na Woyniu zniós sw powag dzielnicowe rzdy i od-

da rzdy Witoldowi, podczas gdy równoczenie cz
Podola jako lenno korony oddawa Spytkowi z Mel-

sztyna a póniej w 1411 r. odda je w doywotni za-

rzd Witoldowi. Nie ukrzywdzi tem bynajmniej praw
Korony i owszem zarzdzenie króla ze wzgldu na

pretensye Wgier, na niepewno od Wooszy, na groz
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od Tatarów, byo z wielk rozwag i dla dobra kra-

jów i ludów uczynione — energiczny bowiem Witold
broni je dzielniej, anieli chociaby najdzielniejszy sta-

rosta lub wielkorzdca królewski, nie mówic ju o tern,

e takie zarzdzenie byo kitem, wicym interesy

koronne z litewskimi.

Jagieo nie ukrzywdzi adnego ze swych ludów
i w jego sprawiedliwoci widziay one susznie rkoj-
mi swych praw i przywilejów wiksz anieh w mo-
cy Witodowej. To te ostatni by w ambicyi swej po-

wodem rozdziau ludów pastwa litewskiego, które spra-

wiedhwoci sw Jagieo napowrót w jedno po-
czy. Bya te i mio dla tych ludów w piersiach króla

gortsza anieli u ksicia, u którego przewaaa niepoha-

mowana ambicya i namitno. Nigdy te Jagieo nie o-

puci swych wojsk dla chwilowej rozrywki lub przyje-

mnoci, jak to niekiedy Witold czyni. Ksi syn
hojnoci na zachodzie i u Polaków, których wszdzie
odszczególnia, wywysza, zwaszcza pochlebców —
król tak dobrze o Rusina jak i o Polaka czy Litwina

dba i wynagradza równ wszystkich miar, a po-

chlebców nie lubia. Przewysza te król Witolda roz-

wag w dziaaniu, tak e istotnie ksi, który nieraz

do uprzykrzenia sucha wynurze yczliwoci i mio-
ci braterskiej króla, nie odczuwa nawet, e by tylko

wykonawc woli króla, który rzdzi istotnie Litw
ca. Ksi w swej dumie móg si uwaa za isto-

tnego rzdc Litwy, on wszake od 1392 r. by naj-

starszym i jedynym z ramienia króla rzdc a od r.

1401 doywotnim wielkim ksiciem Litwy, on odrbno-
ci etnograficznej, cywilizacyjnej by wyrazem, on da-

wa wag interesom Litwy ku wschodowi i poudnio-
wi i w sposób niezrównany skorzysta z przemiany,

jak w Litwie zarzdzi 1386 rok, a jednak wszystkie

te dziea byy bd podjte wskutek wyranej woli

króla, bd te przez króla bacznie pilnowane, aby nie
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wyszy na niekorzy narodów. Witod kilkakrotnie

naduywa pooonego w nim zaufania — król ocenia-

jc zdolnoci ksicia i poytek std dla Litwy pyn-
cy, przebacza, chocia zawsze daje pozna ksiciu bd
a i szeciokrotnie kae mu skada przysig wierno-

ci sobie i koronie swojej. Przysigi te amane, niepe-

wne — to szkoa wychowania Litwina i Litwy przez

przejtego duchem chrzecijaskim króla, który w tym
duchu widzia prawdziw spójni pastw i ludów swo-

ich. On puszcza cugle bujnemu ksiciu, popiera jego

porywy i mskie denia lub ukróca je, skoro widzi,

e zbaczaj z wytknitej drogi, a gdy los mciwy wy-

stpuje jako karciciel pychy Witoda, król podaje Wi-

toldowi prawic, ratujc go z toni, zachca do dalszych

wysików. Tak byo po dwukrotnych zdradach na mu-
dzi, tak po bitwie nad Worskl, a doda naley, e i do

ostatniego tchu Witodowego ta yczliwo, ta opieka

ojcowska, towarzyszy w. ksiciu Litwy.

Zastanawiao to niejednego badacza dziejów, e
ten Jagieo, który po objciu samowadztwa na Li-

twie rzutkim by i energicznym, póniej od chwili chrztu

staje si tak rozwanym, e niemal usprawiedliwia

zarzuty gnunoci i ospaoci, których ywym kon-

trastem jest Witod. Zwaszcza poczwszy od 1392 r.,

kiedy Witod istotnie zdumiewajc rozwin czyn-

no, Jagieo staje si coraz powolniejszym, jak gdyby
wiedzia i czu, e dla dwóch monarchów o tak wybi-

tnej energii, jak bya Witodowa, niema miejsca w unii.

I istotnie król z umysu jest tak powolnym, gdy po-

wolno ta równoway ow modziecz zapaln ener-

gi Witodowa, przeciwstawiajc jej jako dopenienie,

potg zimnej rozwagi, której czsto brakowao Wi-

toldowi. Ta powolno jest sztuk a zarazem powi-
ceniem, gdy jasn jest rzecz, e wobec rónic za-

ohodzcych pomidzy narodami, wobec rozbienych
czstokro dnoci ich, trzeba byo naraa si i zno-
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sic pociski Polaków w Polsce, Litwinów i Rusi w Li-

twie, trzeba byo wit cierpliwoci przywieca z na-

tury zapalnym ludom, i w tem wanie zasuga Jagie-

y, e zawsze i wszdzie przez cierpliw wyrozumia-o pokonywa trudnoci, mogce zawichrzy równo-

wag interesów spoecznych, wymagan przez uni.

Mona wskaza szereg lat gronych dla wzajemnego
zwizku narodów, o których naleaoby powiedzie, e
jeeli wówczas nie przyszo do rozamu, to pewno dziki

cierpliwej rozwadze króla. Jagieo namacalnie poka-

zywa jednej i drugiej stronie konieczno porozumie-

nia si i harmonii. I tak uczu to Witod, kiedy tylko

król wypuci z bacznej opieki widrygie, ten bo-

wiem natychmiast dy do Krzyaków i konspirowa

z nimi na zgub Litwy. Polacy najdowodniej przeko-

nali si w 1387 r., e dziki Litwie zdobywali halick

ziemi w oczach króla Zygmunta i zatrzymah j, po-

mimo e Zygmunt królem Rzymskim zostawszy daleko

wiksz potg rozporzdza, anieli j posiadaa Pol-

ska chociaby wspólnie z Litw i Rusi. Taksamo i wo-

bec potgi Zakonu niemieckiego umia król pooy
zawsze nacisk na potrzeb i korzyci wzajemnych

usug obu narodów, a tak bdc wychowawc ich

w kierunku wzajemnej cznoci, utrzymywa równo-

wag, ilekro szal przechylaa si na jedn lub drug
stron. Niepotrzebujemy dodawa, e wanie w osta-

tnich latach ycia o t równowag dba król z cierpli-

w wyrozumiaoci i powiceniem, e przeto zarzuty

historyków co do zniedonienia króla na staro s
nieuzasadnione.

Prostujc zapatrywania historyków, zauway na-

ley w sprawie tych stosunków króla i Witolda do Li-

twy, e jeeli Witod umia panowa, to Jagieo prze-

wysza go nie tyle umiejtnoci ile raczej systema-

tycznoci rzdów. Król przejty chrystyanizmem szer-

sze widnokrgi obejmowa swem okiem, a Witod i Li-
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twa byy jednem tylko z pól tego widnokrgu, to te
ksi nie czu nawet, e jest rzdzonym. Nawet wów-
czas, kiedy spenia swoje zamiary i gdy si mu zda-

wao, e on to rzdzi, i wtenczas drobnemi na pozór
rodkami okazywa Jagieo, e bez niego niepodobna
jest kierowa Litw. Odczu to kilkakrotnie Witod,
najywiej pod sam koniec ycia, kiedy przez dum
ukochan Litw postawi nad brzegiem przepaci i gdy
przyszo si egna na zawsze z bratem wyrozumia-
ym, pobaliwym, a tak yczliwym. Wtenczas uzna t
wyszo Jagiey sam Witod.

Mdrym nazywa Witolda wspóczesny patryarcha

carogrodzki Józef II; wielkiego umysu, wzniosego ro-

zumu nazj^-wa go wspóczesny humanista Franciszek

de Comitibus, który w przesadnych wyraeniach poró-

wnywa go z Aleksandrem Wielkim. A jednak historyk

oceniajc prawdziwie rzetelne rezultaty panowania, lubo

uzna cz tych pochwa, jako susznie nalec si
Witoldowi, to jednak przyzna musi, e daleko skro-

mniejsze zalety króla Wadysawa Jagiey, którym je-

dnak towarzyszya zawsze sia wiary, pojmowanie za-

dania swego jako misyi, byy waciwie temi, które na-

prawiy bdy potniejszego o wiele umysu. Istotnie

Jagieo w caym cigu swego panowania z dziwn
cierpliwoci, staoci, z powiceniem si i zaparciem,

ze sodycz ale i z powag wielkiego wadcy napra-

wia niejedno ze, niejedn klsk, spowodowan przez

ma, którego na zachodzie uwaano za jedynego,

zdolnego do wydarcia Jerozolimy z rk niewiernych.

Jeszcze dobitniej wystpuje dziejowe znaczenie

panowania Jagiey, skoro je porównamy z panowa-
niem drugiego wspóczesnego króla, którym by ssiad
jego, niegdy wspózawodnik do korony polskiej, król

Zygmunt Luksemburski. Jaki to kontrast ci dwaj m-
owie przedstawiaj — ów peen zalet towarzyskich,

byszczcy dowcipem, wietn wymow, wyksztacony,
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wadajcy kilkoma jzykami król Zygmunt, obok tego

w kubraku baranim odzianego, niewytwornego i wcale

niewymownego Jagiey. Bogaty w pomysy, ujmujcy
i podbijajcy sobie ludzi zaletami towarzyskiemi, Zy-

gmunt umie olni, oczarowa, podbi i zjedna dla

swych planów i pomysów nawet wroga swego, aby
go w taki sposób opta i skoni do swej woli. A je-

dnake ten Zygmunt przy tak wysokich zaletach prócz

kilku jednostek nie podbi dla siebie i dla swoich pla-

nów ani jednego ze swych licznych królestw, co gor-

sza kademu z tych królestw by jeeli nie zawsze, jak

w Czechach, to przynajmniej czas jaki wrogiem, a w a-
dnem niczego zgoa, w dodatniem tego sowa znaczeniu,

trwaego nie zbudowa. Nowsi historycy z protestanckie-

go obozu pomawiaj nawet o genialno króla Zygmunta
w sztuce rzdzenia, przyczem zapewne na myli maj
jego walk z papiestwem, atoli ani w tej walce ani

w ogólnoci w caej dziaalnoci Zygmunta, jeeli we-

miemy na uwag rezultaty panowania, genialnoci jego

dopatrze si niepodobna. Jeeli ma by ni zrczno
w rónieniu dworów europejskich lub ich godzeniu,

w niezmiernej ruchliwoci, rozwijanej wród caego pa-

nowania Zygmuntowego, w deniu do przewagi nad

stolic apostolsk, by sobie niepodzielnie zapewni to

dominium mundi, do jakiego niektórzy dyli cesa-

rze, to zapyta si godzi, jakie byy rezultaty tych

prac i de? Oto rozstrój w Rzeszy, bunt jednego

królestwa nadaremnie pokonywany przez reszt kró-

lestw, niezadowolenie w Wgrzech, groba wyboru in-

nego króla w Rzeszy — niedostwo w kierowaniu

wojen husyckich i niesychane upokorzenie Rzeszy,

gnbionej przez husytów — oto rezultaty panowania

genialnego króla. Z faktów dodatnich, które w owym
czasie przyszy do skutku, jak wzmocnienie siy i po-

stawy elektorskiej, lub zwizek elektorski w Bingen, to

wszystkie te dziea nie s zasug Zygmunta lecz raczej

Wadysaw JagieWo. T. II. 24
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przeciwko niemu byy wymierzone; król bowiem
wielkim okaza si tylko w kierunku destruktywnym.

W przeciwstawieniu do Zygmunta niszy co do przy-

miotów umysu Jagieo jest wielkim budowniczym na-

rodów; wielko pierwszego mierzy mona chyba uje-

mnymi — drugiego dodatnimi rezultatami. Pierwszy

talentem unieszczliwia narody, nad którymi go po-

stawia Opatrzno, drugi brak wybitnych zdolnoci

nagradzajc przejciem si i zrozumieniem posannic-

twa, sta si bogosawiestwem ludów i pastw swoich.

A jeeli wemiemy pod rozwag potg rodków,
którymi rozporzdza król Wgier, Czech i Rzeszy,

rzymski król i wreszcie cesarz wiata chrzeciaskiego
wobec tych nikych rodków, jakie suyy królowi

Wadysawowi do jego prac i zada, to zaiste kogó
nie uderzy zachodzca tu istotna i na pierwszy rzut

oka widoczna rónica. Pierwszy rozporzdza siami

potnych Wgier, wzrosych w wielkie mocarstwo
skutkiem mdrych rzdów domu andegaweskiego,
dalej domow potg luksembursk, czynic go pa-

nem Czech, lska i Marchii, dopomagajc mu do
osignicia korony rzymskiej, wreszcie cesarskiej.

A jaka to wielka potga wpywów, jaki urok spoczy-

way w rzymskiej koronie, wreszcie w koronie cesar-

stwa i co za wpyw szeroki, obejmujcy ju nietylko

Rzesz i Niemcy cae, ale Germani jak mówiono ów-
czesn, do której zaliczano i ssiednie germaskie i nie-

germaskie ludy — sowem co za potga tkwia w ce-

sarstwie. Czeme wobec niej bya Polska, chociaby
nawet spojona Litw i Rusi, których to ludów siy
rozbite na wielkich, rzadko zaludnionych przestrzeniach,

nigdzie, z wyjkiem Wielkopolski i Maopolski, nie

przedstawia}^ zwartoci i jdrnoci, jak na kadym
punkcie swych pastw rozporzdza Zygmunt. Nie mó-
wimy ju o tem, e nieprzyjaznymi Polsce Zakonami
z jednej a Wgrami z drugiej strony ciska jak kle-
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szczami Koron a Marchi zamyka jej swobodny ruch

i stosunek z Zachodem, podczas gdy od Wooszczy-
zny hamowa dostp do Czarnego morza. I trzeba to

doda, e Zygmunt korzysta z tych wszystkich rod-
ków z caym wysikiem, e dochodów z kopalni zo-

tych i nabytej intrygami monety uywa na skarbie-

nie wrogów zewszd Polsce, któr kilkakrotnie z s-
siadami jej rozbiera usiowa. Najeda j ze strony

Wgier lub wysya wojska przez Marchi Zakonowi
na pomoc, zachcajc do walki z Polsk. Wogóle z wiel-

Mm talentem szafowa rodkami materyalnymi i po-

tg rzymskiego pastwa, aby zohydzi imi niena-

wistne i zasugi króla neofity^ upokorzy jego i naród,

olni go blaskiem swych koron i majestatu przez urok

najwyszego sdziego w sprawach polsko - pruskich,

przez sianie wani pomidzy Koron a jej lennikami,

przez utrzymanie Polaków na swym odzie, wreszcie

przez mdrze obmylany plan odcicia Litwy od Korony
i to na zawsze za pomoc wyniesienia pierwszej do

rzdu królestwa z ramienia cesarstwa Niemiec. A je-

dnak przy uyciu wszystkich potnych rodków ce-

sarstwa, rezultat by ujemn3^ Tryumf by po stronie

tego, który ani czci nawet tych rodków nie posiada.

Bo te Zygmunt pokada wiar tylko w mate-

ryalnych rodkach i nie do innych celów jak tylko do

rozwoju materyalnych si i potgi zda. I jak cz-
sto si dzieje, stao si i tutaj, e ów, co wierzy li

tylko w zoto, cierpia na wielki brak pienidzy i mu-

sia nawet zaciga poyczki u tych, których podkopa
i zniszczy usiowa; ten, który wierzy w wojsko i potg
miecza, ponosi zawsze prawie klski i to na wszyst-

kich polach walk, na wschodzie z Turkami lub na za-

chodzie z Czechami, na poudniu z Wenecy czy na

pónocy z Polsk.
M, który wierzy w urok i potg wadzy ma-

teryalnej i do jej zwikszenia wszelkimi dy rodka-
24*
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mi, zbiera jako niwo z tego posiewu gorycz i rozcza-

rowanie i kilkakrotnie widzi si pozbawionym lub
ograniczonym w posiadanej ju wadzy i potdze, czy

to na Wgrzech czy w Czechach czy nawet w samej
Kzeszy niemieckiej. Wadysaw Jagieo nie móg wie-

rzy w si materyaln jako w dwigni prac i zada
swoich, ani w rozwoju si materyalnych nie widzia
celu swych rzdów, albowiem urok moralnych si pod-
bi jego serce i ducha z chwil przyjcia chrztu i praca
w tym kierunku przedstawiaa mu si odtd jako naj-

wysze zadanie przy doprowadzeniu do skutku i utrwale-

niu unii narodów. I ten, który pod wzgldem intellektual-

nym nie dorós Zygmuntowej wielkoci, który by kil-

kakrotnie bawidekiem tak potnego umysu, jakim
by umys Zygmunta, nietylko e nigdy nie skary si
na brak si materyalnych, ale temi, jakiemi rozporz-
dza, uzyskiwa szczliwe materyalne rezultaty, zaku-

pywa ziemie jak Spi, zaciga wojska najemne i do-

konywa zwycistw wielkich, dwiga wspaniae budo-
wle i witynie, zamki i miasta nowe zakada, wspie-

ra ludzi sztuki i nauki. Na wszystkie te tak wietne
moralne rezultaty wystarczyy skromne zasoby si ma-
teryalnych swojskich, wasnych, któremi oszczdnie po
gospodarsku szafowano, ale w których materyaln po-

tg jako dwigni do celu wcale nie wierzono i na
nich jako takich niczego na przyszo nie budowano.

Co wicej zasadami materyalizmu na wskro prze-

jty, w praktycznem tego wyrazu rozumieniu, król Zy-
gmunt, w tem deniu do ujcia we wasne rce caego
zapasu wadzy nad wiatem, misterny usnu plan i z ca
wiadomoci rozpocz walk z najwysz powag
duchown wiata, z namiestnikiem Chrystusowym. Atoli

w skutkach tej walki nie osign wcale zwikszenia
swej potgi materyalnej, przeciwnie sam j podkopa,
zasoby jej si zniweczy tak dalece, e na wspócze-
snych reichstagach mówiono o wielkim upadku cesar«
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stwa i o przejciu tego do innego jakiego narodu. Co
wicej, wprost mówiono w Niemczech, e grozi niebez-

pieczestwo, i Polska obejmie dotychczasow rol Rze-

szy w zwizku ludów chrzecijaskich Europy, a król

jej obejmie obowizki dotychczasowe cesarza. I nie dzi-

wna, e tak nawet w Rzymie mówiono; to cesarstwo

czerpice ca si moraln w swym zwizku ze stolic

Piotrowa, której byo prawic i ramieniem wieckiem,
podniósszy pod Zygmuntem antagonizm przeciwko

namiestnikowi Chrystusowemu, utracio do tego sto-

pnia siy, i rozfanatyzowane tumy burzycieli porzdku
publicznego zdolne byy pokonywa cae armie cesar-

skie, e wysiki caej Rzeszy pod wodz Zygmunta dla

stumienia ruchu husyckiego byy nadaremne, zazna-

czay si klskami caego wiata chrzecijaskiego. Ca-
kiem naturalnym trybem poczo si rodzi ogólne

przekonanie, e moe byoby szczciem dla wiata
chrzecijaskiego, gdyby mocarstwo, które najwiksze
podówczas zasugi pooyo okoo rozwoju chrzecija-

stwa, objo take kierownictwo nad zniszczeniem gro-

nego Europie husytyzmu. Takim by dla cesarstwa

rezultat wiadomej walki Zygmunta, podjtej prze-

ciwko najwyszej powadze w idealnym porzdku wiata
chrzecijaskiego. Wadysaw Jagieo przeciwnie uznaje

ten porzdek z ca wiar dobrego syna Kocioa, nie

narusza go, chyba gdy niewiadomie dziaa, uyty za

narzdzie przez zych doradców lub przez samego króla

Zygmunta; co wicej on korzy si przed powag i przyj-

muje strofowania jakom nie znajcy dokadnie praw
i przywilejów stolicy Piotrowej, w zamian za za t
synowsk wierno czerpie z zasobów ask stolicy apo-

stolskiej ukrzepienie dla swoich ludów. Bo te w isto-

cie z Rzymu jako ze róda wiecznie bijcego pynie
ta staa i silna obrona zada unii ludów od napaci
zewntrznej i wewntrznych przeszkód i sankcya naj-

wysza jej celów i zada i naprawa zbocze od celu,
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wykrocze przeciwnych zadaniom, od których adne
ludzkie dzieo nie jest wolne. I gdy król Rzymski
w walce z Kury podkopuje zwizek episkopatu z Rzy-

mem, król Jagieo tworzy nowe biskupstwa, otwiera

nowe dyecezye Rzymowi; gdy Zygmunt traci Czechy

dla katolicyzmu, Jagieo ca Litw i mud, co wi-
cej wszystkie Rusie otwiera dla katolicyzmu i pod ko-

niec ycia obejmuje wikaryat z ramienia stolicy apo-

stolskiej w Pskowie i Nowogrodzie, podczas gdy na
poudniu gosz Franciszkanie wiar chrzecijask
w Kaffie i po miastach nadmorskich Krymu Tatarom*

Zdaje si, jakoby sama Opatrzno wybraa Jagie,
aby powetowa te straty w wiecie chrzecijaskim,

które walk sw ze stolic apostolsk spowodowa król

Zygmunt Luksemburczyk.



DODATEK I.

Przekaz Dugosza o zjedzie monarchów w Lucku.

Opowiedziany przez Dugosza przebieg zjazdu i bezpore-
dnio z nim zwizanych wypadków naley najpierw w gównych
jego zarysach porówna z innemi ródami wspóczesnemi. Ju
w pierwszym ustpie XI, 366 — 367: Natali Domini celebrato —
in gloriam suam et ostentationem daje si opowiadanie historyka

skontrolowa, tak co do przepychu i liczby goci zwaszcza polskich,

jakote w szczególe o pónem przybyciu króla Zygmunta, a to

na podstawie listu posów Zakonu niemieckiego z 15 stycznia 1429 r.

Cod. Vit. p. 806—808, gdzie wyranie czytamy: yiler herren und
prelaten und nemlicher bischoffe ais Gneszen, Crokaw und Po-

sznaw etc, jakote listu Witoda z 17 stycznia do w. mistrza, Ibi-

dem p. 808, wedug którego przyjazd Zygmunta nastpi ma za

dni sze w sobot, przyczem opónienie w przybyciu wyniesie

równo dwa tygodnie. O przepychu i wspaniaem przyjciu goci
przez Witoda mówi wszystkie latopisy litewskie.

Seuentibits diebus — pertraheret. O osobnych obradach

przez kadego z trzech wadców z senatorami toczonych wspomi-
naj take wspóczesne pisma, in armario secretorum nostroriim

mówi król polski Ib. 810, a Witod: consilio ducum et baronum
nosrorum communicato. Spraw rokowa o Modawi traktowali

najpierw monarchowie, jak to notuj posowie ki zyaccy w swych
uwagach do sprawozdania C. Vit. p. 809, bez rezultatu: das doch

die Polan nicht uff wolden nemen. Tylko co do Kilii, o której

twierdzi król Zygmunt, e j wojewoda modawski zabra od

Dana Bessarabskiego, zgodzili si Polacy, by w sprawie tej Wi-
tod by rozjemc (Ibid. p. 910), o czem jednak Dugosz nawet nie

wspomina, ile e zgoda ta adnych owoców nie wydaa. Póniejsze
ale Witoda z powodu tej sprawy modawskiej Ib. 830, 831, 835,

841, 842 potwierdzaj, e Polacy stali po stronie swego lennika

Aleksandra Modawskiego, którego jeszcze przed zjazdem uckim
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wzili w obron Ibid. p. 789, 790, 803. Starania Zygmunta o od-

danie sprawy husyckiej soborowi, chociaby si na to papie nie

zgodzi, jak o tern sam Zygmunt na wspólnem posiedzeniu mo-
narchów wspomnia, s wiadomoci Dugosza, nie dajc si bez-

porednio stwierdzi, jednakowo znajdujc tak w sytuacyi wspó-
czesnej, jak i napitem stanowisku Zygmunta do papiea i chci wy-
darcia z rk Polski sprawy czeskiej, zupene umotywowanie. Bawicy
w ucku legat Andrzej de Palatio w sprawozdaniu swem do któ-

rego z kardynaów misy sw wyranie nazywa jako podjt
w tym celu, by króla Polski i Witolda zachci do wyprawy na
husytów Ib. p. 856, ale dodaje, e gdy w ucku król Zygmunt
wniós spraw koronacyi Witolda, zanioso si na wojn pomidzy
Polsk a Litw. Dugosz, który o tej misy i legata Andrzeja na
innem miejscu wspomina (XI, 375), koczy ustp o tem wspólnem
posiedzeniu uwag, e Zygmunt, który ju tyle królestw zawieru-

szy, postanowi spraw koronacyi Witoda Polsk z Litw poró-

ni. Nie oceniajc wcale trafnoci motywów wspomnie naley,

e sam Witod w licie z 17 lutego do króla pisanym wyranie
mówi, e inicyatywa koronowania go wysza, od króla Zygmunta.
O licie tym szerzej pomówimy.

XI. 369. Suggerit itaue Sigismundus — auditiis est. We-
dug opowieci Dugosza Zygmunt najpierw z Witoldem mówi

zamiarze swym koronowania go, a gdy tene odpowiedzia, e
potrzebnem jest na to zezwolenie króla Jagiey, Zygmunt pe-

wnego poranku z on sw Barbar odwiedza króla Jagie w sy-

pialni jego, atwo otrzymuje zezwolenie, gdy bowiem król odwo-
ywa si do rady swej, Zygmunt zauway, e konsens jej jest

zbyteczny. Witod dowiedziawszy si z ust Zygmunta o danem
zezwoleniu, wysa z tem sekretarza swego Sepieskiego do panów
rady polskiej i po chwili sam do nich ze swymi bojarami wszed, aby

tem pewniej zama jakkolwiek opozycy. Arcybiskup gnienieski
zezwala, ale biskup Olenicki wykazujc, e koronacya ta chytrze

podsunita, jest zamachem na uni, zakada veto, poparte przez

wojewod krakowskiego. Witod z grob, e mimo opozycyi do-

pnie swego, odchodzi. Przekaz ten znajduje w gównych swych
rysach potwierdzenie w wspomnianym licie Witoda do króla.

1 wedug opowiadania ksicia Zygmunt jest inicyatorem planu

i otrzymuje od Witoda w obecnoci Sepieskiego odpowied, e
sprawa zawisa od konsensu królewskiego (Dugoszowe: consensu

fratris non obtento, odpowiada Witodowemu: nec sine consilio

unius alter quidquam facit). Zaraz nazajutrz rano, gdy Witod
wedug zwyczaju szed do króla, spotka przed drzwiami królew-

skiej sypialni czekajcych na króla Zygmunta z maonk Bar-
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bar i otrzyma od Zygmunta wiadomo, e jeszcze wczoraj wie-

czorem król Jagieo da zezwolenie. Gdymy weszli do sypialni

a król Zygmunt przypomnia Jagielle zezwolenie, król potwierdzi

dodajc z tego powodu wyrazy radoci. Ja natenczas, mówi Wi-
told, w jzyku litewskim odezwaem si do króla: nie trzeba po-

piechu, poradcie si nasamprzód ze sw rad, a my take ze

sw rad nad tem si zastanowimy. A gdy powtóre król wyraa
rado z zezwolenia, a Zygmunt z Barbar mu dzikowali, zacza
si schodzi do izby rada polska, a mymy si udali na posiedze-

nie naszej. Rada polska zaprosia potem Witolda i jego radców, a gdy
si mocno cierali, Witold nakaza swoim milczenie i poszed do
króla, aby mu owiadczy, e rada polska zaoya opozycy, i po-

dzikowa królowi za yczliwo. Zakoczy za Witold ustp
o zjedzie tem, e przypomnia królowi, i na odjezdnem jeszcze

król wyrazi si, e sprzyja koronacyi i e cieszyby si gdyby przy-

sza do skutku. Oba przekazy zgodne s co do zasadniczych pun-

któw, e myl wysza od Zygmunta, e król na ni si zgodzia

w kocu, e rada królewska nie zezwolia. W szczegóach s ró-

nice. Dugosz utrzymuje, e na porannej wizycie u króla Zy-

gmunt uzyska konsens od Jagiey, natomiast Witod przypomina
królowi, e konsens by dnia poprzedniego przez Jagie dany

i e Witod na owej porannej wizycie zauway po litewsku, by si
król nie spieszy, e spraw t z radami naley przedyskutowa.

Co do posiedzenia rad wspólnych zachodzi rónica w tem, e gdy
Dugosz utrzymuje, jakoby Witod z grob odszed z posiedze-

nia, natomiast Witod twierdzi, e on to swoim bojarom nakaza
milczenie.

Szczegóy te s wane, gdy przypuszczajc, e relacya ksi-

cia jest wierniejsz, jest bowiem stwierdzon listem króla Zy-

gmunta C. Vit. 811—813, a nadto pisana jest do samego króla Ja-

giey, nasuwa si wniosek co do cakowicie odmiennego pojmo-

wania sprawy koronacyjnej przez naszego historyka od pojmo-

wania Witodowego. Podczas gdy Dugosz kadzie nacisk na sta-

nowisko zasadnicze rady koronnej, uwaajcej zamiar Zygmunta
jako zgubny dla unii i o zezwoleniu królewskiem mówi jako o taj-

nie danem, do którego nie przywizuje znaczenia {dicitur tunc

clandestinum consensum improvise dedisse), natomiast Witod ubo-

cznie traktuje opozycy rady i stawia kwesty wicej jako osobi-

st, a nie jako dotyczc unii. Witod pomija tu takie kwesty

e

jak pewnie dla bardzo przykr mow Olenickiego, jak ów nawet

nagy wyjazd Polaków, bez wtpienia podane u Dugosza zgodnie

z prawd, czego dowodem wspóczesna relacya wysaca miasta

Wrocawia, któr niej przytaczamy. e Olenicki nie oszczdza
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W mowach swych Zygmunta i e te w ucku spraw ca przed-

stawi jako zamach na uni, na to mamy wskazówki w wiadectwie-

samego Zygmunta (który skary si na jego wystpienie na zjedzie

wrocawskim, list z 10 maja 1420 r. Cod. Vit. p. 473), w caem stano-

wisku Polski do sprawy koronacyjnej i w porównaniu mowy z ni-

ej przytoczonemi sowami relacyi wrocawskiej. Zasania si Wi-
told jakoby nie grozi na posiedzeniu rady obustronnej, a raczej

uspakaja, a jednak w licie do króla wnet po zjedzie pisanym
grozi mówic: si vellemuSy non videtur nobis, quod Uli, qui S. V.

taliter consuluerant, nos possent impedire (C. Vit. p. 817), a wnet
potem, jak niej obaczymy, nawet przez posów posya grob
królowi Jagielle. Sam Witod tedy stwierdza niejako poprawno
t. j. legalno stanowiska polskiego, zajtego wobec koronacyi, jak

je nam Dugosz opisuje. W mowie Olenickiego czytamy (p. 371)

o zamachu przez Zygmunta na uni uknowanym, który foedera

nostra disrumpere conatur; w licie swoim do Zygmunta pisa-

nym sam Jagieo wyranie kadzie nacisk, e uniones et foedera

solvi possent et rumpi, gdyby koronacya przysza do skutku,

a tak samo donosi wysannik Wrocawian: wenne her (t. j. Zy-

gmunt) vor die czwetracht czwuschen den Prwssin und dir und
dein landin czu wege brocht hot und alle konige des meyste teil

der Cristenheit czu krige und blutvorgissen und czwetracht ge-

macht hat. O Witoldzie za mówi Polacy do króla: W^enne du wol

weist, wie sich dein bruder herczog Wyttolt yorschreben und vor-

brifet hat nach sinem tode, und das wolde her (Zygmunt) gerne

brechin. Stanowisko zasadnicze przez Polaków w ucku zajte jest

tedy dowodnie stwierdzone.

W jednym z listów C. V. 828 stwierdza te Witod przyto-

czony w opowiadaniu naszego historyka fakt o wieciach husy-

ckich do ucka nadeszych (D. XI, 374). e sprawa husycka bya
traktowan w ucku, mamy o tem wiadectwa krzyackie (Cod.

ep. II, p. 279), faszywie twierdzce, e inicyatywa wysza od nie-

mieckiego Zakonu, niemniej jak i inne baamutne, ale w gruncie

rzeczy stwierdzajce, e Zygmunt odmówi wspódziaania ze strony

polskiej, mówic wedug sprawozdania wrocawskiego wysaca:
was sol Polen gegen Polen thun (Mosbach: Przyczynki do dziejów

polskich, 92, tudzie Palacky: Urkund. Beitrage II, N. 569, p. 17).

Dugosz (XI, 375—379) opowiadajc o przedoeniu wniesio-

nem przez legata Andrzeja de Palatio kae przypuszcza trafnie,

ze inicyatywa wysza od papiea Marcina V, którego te bul i breve

do Jagiey przytacza. Pierwsza jest bez daty roku panowania,

drugie ma faszyw dat anno tredecimo zamiast undecimo, a wa-
ciwie oba pisma maj dat 1 padziernika 1428 r. (a nie 1430 r.
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jak chcia Palacky III, 2, § 503), jak to trafnie dowiód Goli (Konig
Sigmund und Polen, str. 22). e stanowisko króla Zygmunta byo
przeciwne odezwie papieskiej, wzywajcej króla Polski, aby v>rzi
inicyatyw w sprawie iusyckiej, na to wskazuje sam Olenicki,
mówic w par lat póniej o starciu swem z królem Zygmuntem
na zjedzie uckim w tyci sowach (Cod. ep. II, p. 292): Sunt in-

super et alii magni principes seculum hodie regentes, uihus ali-

uando restitimus in faciem pro fide et ecclesia sancta dei ac
eciam aliis causis tunc exortis contra statum ecclesie BomanCy
circa que presens erat venerabilis vir Andreas de Constantino-
poli... Ustp ten wskazuje wyranie, e Zygmunt knowa zamach
na spraw Kocioa, w której to sprawie niemniej jak i innych
w ucku podejmowanych przez tego króla, otwarcie stan w opo-
zycyi Zbigniew Olenicki.

Ale wane pisma papieskie, przez Dugosza w caoci przy-

wiedzione, wskazuj nadto na powód, dla którego Zygmunt od-

rzuci polsk pomoc w sprawie husyckiej, a nawet w cigu dal-

szym uniemoebni jej danie. W buli papieskiej czytamy, e pa-

pie widzc, e król rzymski zajty jest rozmaitemi innemi spra-

wami, daje Jagielle i Witoldowi moc, albo na drodze ukadów,
albo te mieczem przywie husytów na ono Kocioa, bez wzgldu
na ukady z kimkolwiek czynione, dosownie: non obstantibus qui-

buscungue obligationibm, conventionibus, pactis et foederibus fa-

ctis et initis cum quacumque persona... etiam si pacta essent iu-

ramento confirmata. Papie ma tu na myli ukady Jagiey z Zy-
gmuntem w Kezmarku 1423 r. zawarte i poprzysione. Zygmunt
z zazdroci i innych politycznych wzgldów usuwa pomoc polsk
powoujc si na traktat Kezmarski, jak to król Jagieo pisa do
Marcina V o swej chci dania pomocy w sprawie husyckiej, e
solis tamen litteris fratris ^nei Bomanoruni regis et meo itira-

mento sibi facto sum ab eorum {Hussitarum) invasione semottis.

Ustp ten listu w porównaniu z przywiedzionym wyej ustpem
buli dowodzi ponad wszelk wtpliwo autentyczno listu kró-

lewskiego, któroj przeczy Goli (K. Sigismund und Polen. 23—24),

chocia w licie tym znajduj si zwroty jak rex Romanoriim
aliis occupatus negotiis (C. ep. II, p. 218) powtarzajce si w buli:

Romanorum regem variis occupationibu^ distractum (D. XI, 377).

Przyjmujc tedy za Lewickim (Ein Blick in die Politik Sigmunds
(Arch. f. oestr. Gesch. B. 68, II Halfte s. 327 i in.), autentyczno
tego listu co do jego treci, niemniej jak i innych piciu przez

niego wydanych, a pochodzcych z krakowskiego rkopisu: ars

dictandi, musimy zarazem przyj rezultaty Lewickiego, miano-

wicie, e Zygmunt wiadomie udaremnia wspóudzia Polski w pa-
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cyfikacyi Czech i e papie, dowiedziawszy si o tern, najpierw za

wiedz i na proby Zygmunta zachca króla Polski do dziea pa-

cyfikacyi, a wreszcie wysyajc legata poleca Jagielle i Witoldowi
bez wzgldu na Zygmunta zaj si poruczon spraw. Takie jest

znaczenie buli papieskiej, któr przedoy w ucku legat Andrzej
i teraz rozumiemy przyczyn, dla której to Zygmunt wniós spraw
koronacyjn i zwiza ni rce Jagiey i Witolda. W jaki sposób
zwiza, na to odpowied mamy w jego listach, w licie Jagiey
i listach Witolda.

Podkanclerzy polski stojc na stanowisku Olenickiego do-

radza królowi po wyjedzie z ucka wysa legacy do Zygmunta
z przedstawieniem, e koronacya sprzeciwia si unii, z przypom-
nieniem traktatu zaprzysionego w Kezmarku i wezwaniem, aby
odstpi od zamiaru koronacyi (C. V. p. 810). Zygmunt otrzymaw-
szy niezrcznie stylizowane poselstwo w acucie, odpowiada kró-

lowi, e o tem i o innych sprawach monaby si porozumie na
jakim wspólnym zjedzie, uwiadamia za tajnie (Ib. p. 813) Wi-
tolda, który rozgoryczony przypomina królowi, e wszake sam
da zezwolenie, a teraz bez zasignicia opinii rady swej udaje si
ze spraw wewntrzn, któr sami mogliby zaatwi, do króla Zy-

gmunta i ponia ksicia oraz ca Litw t legacy. Na tem sta-

nowisku obraonej mioci wasnej, któr Zygmunt z jednej, Li-

twini za z drugiej strony podegaj, pozostaje Witold a do sa-

mej prawie mierci. Dugosz nazywa to namitnoci posiadania

korony podsunit przez Zygmunta i zna gówniej sze momenty
rozwoju tego uczucia u Witolda.

O poleceniu danem przez Witolda posom swoim Rumbol-
dowi i Gastodowi, wojewodzie wileskiemu, by owiadczyli kró-

lowi i radzie jego, e koron przyjmie swe placeret illis sive dis-

plieeret (D. XI, 375), mamy w licie Jagiey z 23 lipca do Wi-

tolda pisanym, tudzie w relacyi samyche posów z 24 lipca wia-

domo. Król wyranie pisze (C. V. 843), z wyrzutem do ksicia,

e poleci posom owiadczy: quod sive placeat swe eciam dis-

pliceat Yestre Serenitati, ipse {dux) vult coronam recipere et ha-

bere. Tymczasem posowie wspomniani wraz z Madrzykiem, se-

kretarzem ksicia, agodz w swem sprawozdaniu grob swoj
owiadczajc, e powiedzieli królowi na dan ode zwok co do

konsensu, e: dux vult esse certus et non potest vanas sufferre di-

lationes, sed vult scire, an sit liber vel illiber, et si Yestra Sere-

nitas consentire velit an non (C. V. p. 844). T sam odpowied
czytamy i w licie mistrza z 9 sierpnia (C. Vit. N. 1369, p. 855).

Jest w sprawozdaniu litewskiem take i wiadectwo o radzie pol-

skiej, jakoby dwuznaczne stanowisko zajmujcej wobec projektu
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koronacyi: domini, qui Me praesentes fuerunt, hoc dissuadunt,

sed tamen dissimulative, a pomijajc kwesty, e posowie tu tylko

subjektywny sd wypowiadaj {uantum intelligere potuimtis)

zauway naley, e uwagi takie mogy mie na celu zacht ksi-
cia do zamiarów przekupienia niektórych z rady polskiej, o czem
Dugosz kilkakrotnie wspomina. Co do sprawozdania posów zau-

way i to naley, e jak si z porównania ich sprawozdania z rze-

czywicie przez nich wypowiedzian grob pokazuje, przekro-

czyli oni swój mandat, widocznie pewni, e wobec caej sytuacyi

ówczesnej, wina ich nie bdzie im za ze wzit, lecz owszem za

zasug. Drobny szczegó charakterystyczny przywiedziemy, zreszt
znany badaczom historyi Dugoszowej. Z opowieci jego wypywa-
oby, e przyjcie posów litewskich miao miejsce w Maopolsce
niebawem po zjedzie uckim, tymczasem zaszo ono w czycy
dnia 18 lipca, jak to stwierdza list króla Jagiey. Dugoszowi chodzio
o zaznaczenie, na jak draliwym punkcie stana sprawa zaraz

po zjedzie uckim, dlatego te umieci na kocu rozdziau ustp
o grobie.

D. XI, 379. Ex terra Chelmensi — evasit. O pierwszem po-

selstwie króla do Witolda, przez Olenickiego i wojewod sando-

mierskiego a starost krakowskiego Michaa Michaowskiego spra-

wowanem w Grodnie na sam Wielkanoc 27 marca, które Witod
odprawi z tem, e nie cofnie swego zamiaru, mamy prócz wia-
dectwa Dugoszowego, odpowiadajcego ówczesnej sytuacyi i na-

strojowi, take wzmiank Witolda w licie z 25 czerwca (Cod. Vit.

841), gdzie wyranie mówi o biskupie krak. i starocie krakow-

skim. Zwrot odpowiedzi Witolda, e o koronie nigdy nie myla,
e gdy przed wieloma laty ofiarowa mu j król Zygmunt, nie ze-

zwoli na propozycy, powtarza si w póniejszym licie Witolda

do panów polskich (C. V. 837) neque eiam coronari unuam co-

gitavimus, prout non ignorati^, uomodo in Kezmark, dum rex

Bomanorum de eoronatione nostri nobis sermonem movisset, nullo

modo ad id voluimus eonsentire. e Witod liczy na to, i zdoa

przekupi niektórych z rady polskiej, podnosi Dugosz, jak wspo-

mniano na kilku miejscach, a moliwo nie jest wykluczon, ile

e wiemy, i król Zygmunt wielkie pienine datki rozdawa pa-

nom rady koronnej (Altmann, Urkunden Kais. Sigmunds I p. 424,

435. Nawet ów Micha z Michaowa pobiera pensyi od Zygmunta

3092 z. wg. Ib. cf. II, p. 80). Natomiast co do spezego na niczem

pierwszego zjazdu w Sromowicach (Dugosz XI, 381) mamy wia-

dectwo w instrukcyi danej posom polskim do Zygmunta, (C. Vit.

p. 909 z uwag, e odnosi si ona do roku 1429 a nie do 1430, cf. p.

841. Ibidem), za w odpowiedzi Witolda na skarg polsk posia-



382 WADYSAW JAGIK.O

damy wiadectwo co do chybionego w braku baronów wgierskich

drugiego zjazdu na w. Marcin wyznaczonego. Cod. Vit. p. 874, 875.

Znajduje te ugruntowanie wiadomo Dugosza o drugiem

poselstwie polskiem do Witoda, sprawowanem przez Oleni-

ckiego i wojewod krakowskiego Jana Tarnowskiego XI, 381—386

w Grodnie 30 wrzenia. Przynieli oni Witoldowi odstpienie ko-

rony polskiej imieniem króla. Potwierdzenie tego przekazu znaj-

dujemy w licie Witoda z 3 padziernika do w. mistrza pisanym

(C. V. p. 868—869), przyczem odpowied ksicia na przedoenie
posów: coronam vero regni Poloniae spoliato fratre sttscipere,

foedum sibi et turpe deduxit odpowiada streszczeniu teje w licie:

sundir des vornenien wir nicht und is wundirt uns, wie das mag
gesein, das wir von egenannten herm Konige bei sieme leben

seine krone sulden apnemen.

Do relacyi o poselstwie króla Rzymskiego przejtem we
Wokowysku (D. XI, 386—387) mamy wiadectwa w licie Zy-

gmunta do Witoda towarzyszcem poselstwu S wiemy nadto z kon.

sygnacyi rycerzy smoka, e Witold zosta wpisany do niej (Alt-

mann, Urkunden II, p. 101, Nr. 7445). Podrzdne szczegóy pomija

widocznie Dugosz i tak np. nie wspomina, e w odpowiedzi swej

Witold proponowa porozumienie si w sprawach spornych na

zjedzie obustronnym w Hrubieszowie; wiemy e zjazd taki by
omawiany (list mistrza z 28 padz. C. V. p. 871), e król Zygmunt
by o nim powiadomiony (ibidem p. 872 cedua w licie króla Zy-

gmunta), ale te wiemy, e nie przyszed do skutku, dlatego te
i niema wzmianki o nim u Dugosza.

D. XI, 387—391. Bulle Marcina V z zakazem koronacyi do

* Tre tego listu, który zapewne zna Dugosz, jak to zdaje
si wynika z porównania opisania orderu smoka jest nastpujca.
Zygmunt przesya Witoldowi ustanowiony przez siebie order smoka:
effigiem draconis curvati per modum circuli, cauda collum circum-
girantis, divisi per medium dorsi ad longitudinem a summitate ca-

pitis nsque ad extremum caude effluente sanguine et desuper cru-

cem, opisuje artykuy obowizujce czonków stowarzyszenia tego
i przyjmuje ksicia i ksin do grona, dajc zezwolenie, aby ksi
i baronów swoich móg do stowarzyszenia przyjmowa i dodaje:

Sic habet vestra cara fr. uemdam novum nodum uibus simul glutina-

mur, ut licet inscriptionibus etfoederibusper nos dudu

m

initis nobis invicem succurrere teneamur. Tamen istius societatis

nostre racione, alter alterum et alterutrius viduas et orphanos mu-
tua vicissitudine, quandocunque reuisiti et invocati fuerimus, nul-
latenus deserere sed fideliter defensare et ab impetitoribus perser-
vare tenemur. Drukowa list Fejer, Cod. d. Hung. X, 8, p. 616 z dat
Posonii mens August) a. 1429; list pewnie pochodzi z dnia 3 sier-

pnia, por. Altmann II, Nr. 7352.
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Zygmunta i z odradzaniem teje Witoldowi wysane odnosi si do
1430 r., 13 listopada, doda atoli naley, e jeszcze przedtem ale

take w roku 1430 pisano z Rzymu do króla Zygmunta, aby si
zatrzyma ze spraw koronacyjn, dopóki papie inaczej nie po-

stanowi, jak o tern wiadczy list legata Andrzeja C. V. p. 857. Du-
gosz móg zna te upominajce pisma papieskie, jak wie o tern,

e skarg wniesiono na publicznym konsystorzu (XI, 388): fuit in

praesentia Martini papae et cardinalium publice regis Wladi-
slai nomine propositum, co uzupeni naley tem, e skarg przed-

oy archidyakon czycki (Cod. Vit. Nr. 1455 p. 942, por. Cod.ep.
II, 280).

Co do ustpu o najedzie lska przez husytów (p. 391) na-

ley porówna chociaby ródowe wskazówki u Griinhagena Hus-
sittenkampfe der Scilesier 181 i nn.; tudzie skargi króla Zy-
gmunta i Witolda z powodu husytów polskich jak Puchay, Pio-

tra Polaka, Zygmunta Korybuta itd. (C. V. p. 850, 860), aby si
przekona, e Dugosz lepiej by tu poinformowany anieli kroni-

karz lski Rositz.

Rok 1430 zaczyna Dugosz umieszczeniem w caoci przywi-

leju jedlneskiego, stanowicego wan faz w rozwoju swobód
stanowych ziemiastwa koronnego. Znamiennem jest, e Dugosz
wspomina tylko o zgromadzonych w Jedlnie praatach i baronii

(XI, 391), podczas gdy w dokumencie mowa jest o incolae a w kon-
federacyi równoczenie tame zawizanej przeciwko tym, którzyby
postanowieniom jedlneskim si sprzeciwiali lub herezye (husy-

tyzm) szerzyli, jest wyranie mowa o udziale ziemian; milites, no-

biles, civitates totaue communitas regni a przy pieczciach: suh

ratihahitione ceterorum procerum militum nobilium terrigena-

rum civitatum, indigenarum et incolarum omnium et singuloruin.

O tej konfederacyi nie wspomina Dugosz, chocia ona jest take
.i odpowiedzi na zarzuty Witolda co do husytów. Skoro bowiem
zawizano zwizek wszystkich przeciwko szerzcym husytyzm
w Polsce, nie moe ulega wtpieniu, e byli w Polsce przyjaciele

.husytyzmu i husytów i szerzyli zasady, co wymawia królowi Wi-
told. Wie Dugosz (XI, 398), e Witold wysa na zjazd jedlneski
skargi ingeminans plures uerelas. Widocznie mia tu Dugosz
na myli pismo Witolda przesane praatom i panom polskim,

gdzie jest umieszczony cay szereg skarg przeciwko królowi z we-
zwaniem, aby zapobiegli zemu, a zarazem usprawiedliwienie zbro-

jenia si na Litwie i zaprzysigania naczelników zamków pogra-
nicznych. (C. V. 836—839, dat 1427 poprawia susznie na 1430 r.

Goli). Jeeli porównamy ustp kocowy skargi Witoda: bonum
esset, tli dominwn regem Polonie teneretis, ne ipse talia colloguia
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et agenda cum prefatis hereticis habeat z treci wspomnianej
konfederacyi, pojmiemy zwizek zaszych w Jedlnie faktów ze

spraw koronacyjn.

Co do tej ostatniej to podnosi Dugosz, e wysano do Witol-

da z Jedlny Olenickiego i Micliaowskiego z odpowiedzi na jego

zaalenia i upomnieniem, aby zaprzesta myli koronowania, i e
legacy sw przedoyli ksiciu w Grodnie na Wielkanoc 16 kwie-

tnia. Witod w licie do mistrza z 15 marca t. r., na podstawie re-

lacyi Madrzyka, wysanego do Jedlny, spodziewa si przybycia

posów polskich na sam wielki pitek, a mianowicie Olenickiego,

wojewody poznaskiego Ostroroga i Dobrogosta z Szamotu (Cod.

Vit. p. 892). Odpowied Witolda na przedoenia posów nazywa
Dugosz callida et vafra responsiOf a zauway naley, e we
wspomnianym licie Witod z góry uprzedza mistrza, e nie spo-

dziewa si od poselstwa jak tylko zwoki w swojej sprawie koro-

nacyjnej, dlatego te uprasza mistrza o zarzdzenie, aby i pose
krzyacki móg by obecny przy przyjciu, a to celem dania po-

selstwu do poznania: dass wir eins sein.

Wiarygodno relacyi Dugoszowej o rabunku husyckim
w klasztorze czstochowskim (XI, 399) stwierdza wspomniany list

legata (Cod. Vit. 855—857). Obszerny rozbiór caego najazdu znaj-

duje si w Kwartalniku histor. 1897 r. zeszyt IV. Wspomina te
Dugosz, e król skary si z powodu zamiarów koronacyjnych

przed królami (XI, 398), a znana jest taka skarga wniesiona na sej-

mie Rzeszy coram dominis principibus (Cod. ep. II, N. 179).

D. XI, 400. W cigu dalszym opowiada Dugosz o schwytaniu

posów Zygmunta przez Jana Czarnkowskiego i o niedopuszcze-

niu posów Zygmuntowych wiozcych koron. Wiele szczegóów
przekazu da si stwierdzi na podstawie róde archiwalnych. I tak

o dwóch terminach koronacyi, 15 sierpnia, póniej 8 wrzenia, znaj-

dujemy take wzmianki w licie Zygmunta z 4 lipca 1430 (Cod.

Vit. p. 912), w licie tego z 22 lipca (Ibid. p. 916 por. list Witolda

z 5 sierpnia p. 918). O schwytaniu przez Czarnkowskiego Dra Ba-

ptysty Cigala oprócz przesadnej relacyi mistrza Zakonu (Cod. ep.

II, p. 281) por. take list sotysa Nowej Marchii z 20 sierpnia (C.

V. N. 1434 p. 926), list w. mistrza z 5 wrzenia (Ibid. 928—929).

Wszystkie litterae secretae quam patentes przejte u posów s dzi
znane; wyda je Lewicki w Cod. ep. II, 181—184, a Dugosz lako-

nicznie odda ich zowrog dla unii tre. Posowie wgierscy, ma-
jcy przynie koron, których (D. XI, 402) wymienia, s wyli-

czeni w licie Rozgonyego (Cod. ep. II, N. 184), co do czeskich

a mianowicie ks. Przemka, por. list sotysa Nowej Marchii CCod.

Vit. p. 930). I inne szczegóy Dugoszowego przekazu daj si
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stwierdzi, jak o pilnowaniu, by posowie cichaczem nie przekra-

dli si, przyczem Dugosz nazywa miejsce pilnowania Turza góra

(XI, 402; nawiasem dodamy, e wspóczesne ruszenia odbywaj si
w tej miejscowoci: Acta capitulorum II, zap. 1025). Miejscowo
ta dzisiaj nieznana i nie dajca si odgadn ; w relacyi krzya-
ckiej czytamy, e Polacy stali: uf der heyde bey Drawenhurg
czwuschen den landen der Nuwenmarken und Pomerellen (SS.

rer. Prussic. III, 493 uwaga), ale atwo by moe, e sprawozda-
wca Zakonu mia tu na myli póniejsze stadium tego pospoli-

tego ruszenia. Sotys Nowej Marchii podaje 9 wrzenia (C. V. 930)

si czatujcych na 5000 koni, póniej o tydzie podaje ju si
na 40.000 koni (Ibid. p. 936). Krzyacy s w obawie o napad na
Prusy i wysyaj skargi do Witoda (C. V. p. 928—935) a do obozu
polskiego z zapytaniem, czego te maj si spodziewa. Relacy t
Dugosza (XI, p. 403) stwierdza list sotysa Nowej Marchii z 21

wrzenia (C. Vit. p. 939) a odpowied polska tu zawarta jest zgo-

dna z przekazem Dugosza. Obawy te mistrza Russdorfa, zazna-

czone u Dugosza, objania pismo Witoda z 10 wrzenia uspoka-
jajce trwog mistrza (C. V. p. 933). Wzmianka o gociach zapro-

szonych przez Witoda u Dugosza (XI, 406) jest wiarygodn, jak

tego dowodzi porównanie z tak wzmiank sprawozdania krzy-

ackiego (SSr. Pruss. 493 uwaga), w którem mona te znale
potwierdzenie przekazu naszego historyka o powrocie posów Zy-
gmuntowych z koronami.

Dugosz opowiada nastpnie (XI, 405), e Witod zaprosi

Jagie do przybycia do do Wilna i e zaproszenie przyniós

Madrzyk 22 wrzenia, gdy król bawi w Lublinie. Przyznaje to

sam Witod w licie do Zygmunta, dodajc, e propozycya wspól-

nego zjazdu wysza od Jagiey i e on na ni odpowiedzia, e
jeeli si królowi podoba, moe do do Wilna przyjecha, gdzie

on zjazd ksit odbywa i z tego powodu oddali si std nie

moe (C. V. p. 945). Dodaje te Dugosz, e wielu z rady zapro-

szenie to podejrzywao, obawiajc si jakiej zdrady. I Witod opo-

wiada te, e król przyby do Wilna absue salvis condiictibiis,

licet contrarium sibi uidam consiliarii persuasissent. e sam Ja-

gieo wzywa do wspólnego zjazdu , to potwierdza list królewski

z 16 padziernika 1430 (Cod. Vit. p. 949). Suy on zarazem jako

potwierdzenie przekazu Dugoszowego o zjedzie wileskim odby-

tym 11 padziernika (D. XI, 406), co si zupenie zgadza z dat
listu królewskiego, jeeli mylne phingstag czyta bdziemy diens-

tag\; nazajutrz tj. we rod odbyo si posiedzenie w obecnoci

wszystkich ksit. Dugosz przyznaje, e na posiedzeniu tem wy-

stpi mistrz Russdorf jako jednacz powanionego z ksiciem króla,

Wadysaw Jagieo. T. II. 25
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lecz e Olenicki przywodzc tre przejtych u posów króla

Rzymskiego listów stwierdzi, e sowom i chciom Russdorfa nie

odpowiadaj czyny (D. 407, co odpowiadao zupenie prawdzie,

gdy Russdorf, wedle przejtych dokumentów, nalea do przymie-

rza przez Zygmunta uoonego a obejmujcego Czechy, Wgry
i Prusy z Litw). To pewna, e zgoda króla z ksiciem w Wilnie

przysza do skutku a cytowany list króla podaje warunki teje.

e mistrz Russdorf sobie i Zakonowi przypisywa przyjcie zgody

do skutku, na to posiadamy kilka wiadectw oczywicie krzya-
ckich, jak relacya w SSr. Pr. III, 493 tudzie Cod. ep. II, p. 279:

Dominus magister decem diebus ant mortem Wytowdi eundem
cum rege concordavit z dodatkiem, e zgoda bya zamierzon ce-

lem wspólnej obrony od husytów. Otó król Jagieo w licie swym
poufnym, zdaje si do Fryderyka Brandenburczyka pisanym, (C.

V. N. 1460) nic o tej akcyi mistrza ani o zamiarach wspólnej obrony

od husytów nie wspomina. O zgodzie z królem pisze i Witod do
Zygmunta (Cod. Vit. p. 947). Jest to charakterystycznem, co mówi
Jagieo o warunkach, e mianowicie Witod jako superarbiter spo-

rów Polski z Zygmuntem, obieca przysdzi Ru pierwszej, i in-

ne warunki listu stwierdzone s sprawozdaniem zakonnem (SSr.

P. III. 493). Czytamy w niem w cigu dalszym (494) zgodnie z opi-

sem Dugosza o chorobie i o mierci Witolda zaszej 27 padzier-

nika, a chorob, karbunku na krzyach antrax alia^ fUtula In-

ter scapulas, nazywa sprawozdawca hrune blotter zwischen beiden

schultern. Nawet wan wiadomo Dugosza o opartym na Rusi-

nach widrygielle i knowaniach jego (D. XI, 414), mamy obja-

nion listem wiadka owych chwil. Olenickiego, (Cod. ep. II, 290)

potwierdzajcym przekaz historyka.

Jak z powyszego widoczna, przekaz Dugosza nie traci

w niczem w zestawieniu z wspóczesnemi ródami archiwalnemi.

Prawda, e objaniaj go one wielostronnie, ale te widocznem
jest, e i on zna tak wiele z tych róde, jakie my posiadamy,

jak te i te, które jako za bezpowrotnie zaginione uwaa nale-

y. Ju Caro w swej historyi a przedtem jeszcze w rozprawie lo-

hannes Longinus wypowiedzia zdanie, e Dugosz korzysta

z pamitników Olenickiego, co zreszt jest tylko hipotez. Ale

sumienny badacz stosunków polsko-litewskich z czterech lat przed

zgonem Witolda Antoni Sarnes (Witold und Polen in den Jahren
1427—1430 Altpreussische Monatsschrift t. 30 s. 183 i nn.) twierdzi,

e Dugosza ywem ródem do konfliktu polsko-litewskiego by
niezawodnie Olenicki. Tak szczegóowe i w cao jedn wice
si sprawozdanie, jakie podaje Dugosz, nie mogo wypyn jedy-

nie ze róde archiwalnych pastwowych, a skoro nadto Dugosz
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jest echem zapatrywa Olenickiego, to niezawodnie od tego osta-

tniego pochodz jego wiadomoci. Dwa momenty schodz si
w przekazie Dugoszowym, z których Sarnes wniosek powyszy wy-
snu, a mianowicie wierne oddanie nieprzychylnego usposobienia Ole-

nickiego ku Witoldowi, tudzie dokadne dane o stosunku pomi-
dzy Witoldem a Polsk. Wniosek swój pogbia Sarnes wykaza-

niem pism i aktów, które Dugosz zaczerpn z kancelaryi kró-

lewskiej tudzie z biskupiego archiwum królewskiego, ale pomimo
to utrzymuje, e wszystkie mowy, jakie Witod wkada w usta

zwaszcza Olenickiego, s wymysem historyka i orzeka, e obje-

ktywnym przekaz Dugosza wcale nie jest, jakkolwiek z powodu
jasnoci przedstawienia zasuguje na uznanie. Dugosz nie zapo-

znaje wad swych ziomków — mówi Sarnes — a mimo to pisze

stronniczo dla Polski. Stronniczym jest przekaz Dugosza, gdy
jako motyw zamiaru koronacyi ksicia podaje ambicy ksicia,

nie mówic o gbszych powodach, pod których wpywem dojrza

zamiar odcicia Litwy od Polski. Takiem jest zdanie historyka,

który stara si dowie, e Witod przyszedszy do przekonania,

e unia polsko-litewska jest niemoliw, z wasnego przekonania,

przez nikogo nie pobudzany, popadajc w coraz ostrzejszy kon-

flikt z Polsk, stara si w kocu o koron dla Litwy, do czego

mu król Zygmunt i Zakon chtnie pomocn rk ofiarowali.

W rezultacie wielkie pochway dla Dugosza zakoczy ba-

dacz sdem zbyt ostrym i dotkliwym, dla historyka ze wszech

miar niepospolitego, o jego stronniczoci. Z zestawienia powyej
przytoczonych róde z przekazami Dugoszowymi, z porównania

faktów i opowiada sd taki wysnu si nie da. Trzebaby przy-

j wszystkie wnioski Sarnesa wypowiedziane o kocowych latach

panowania Witolda i Jagiey, aby doj do takiego sdu o naszym
historyku. Tymczasem te wnioski i twierdzenia Sarnesa, które

si ostoj wobec krytyki, s ze wzgldu na kwesty koronacyi

obojtne, mnóstwo za nieugruntowanych wniosków, które kry-

tyka odrzuci musi, niemog poprze jego zdania, jakoby Witod
by przekonany o niemoebnoci utrzymania unii.

Pomidzy pastwami takich rozmiarów i takiego ukadu
etnograficznego, jakiemi byy ówczesna Polska i Litwa, nie mó-
wic ju o stopniu cywilizacyi, byy istotnie wielkie rónice, za-

chodziy te scysye pomidzy monarchami, pomidzy ludami i ich

przywódcami. O tych wewntrznych rozmaitych niezgodach bodaj

czy Dugosz nie wiedzia wicej, anieli my dzisiaj wiemy, a jeeli

nie wiele z nich zapisa na kartach swych dziejów, to pewnie dla-

tego, e jako wyszej miary dziejopis, umia rozrónia w mate-

ryale swym ziarno od plewy, rzeczy wane oddziela od potocznych

25*
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i mniej wanych. e Witod od melneskiego pokoju poczwszy,

bra Zakon niemiecki w protekcy przed atakami polskimi, e
byy rónice na Woyniu i Podolu pomidzy nim a Polsk, o tem

wie Dugosz i wcale nie chwali tego Witoldowi, ale te nie uwaa
tych objawów za pocztek denia do odrbnoci. Co do stosunku

Witolda do szlachty polskiej, to pewna, e Dugosz nie powie-

dziaby takiej herezyi, jakoby ksi by wrogiem jej przywilejów

(Sarnes 1. c. 164), tudzie, e std pochodzia nienawi oligarchów

do ksicia. Cakiem odwrotnie ma si rzecz; ci oligarchowie byli

jego wodzami, starostami po ukrainnych zamkach, kanclerzami,

w jego kancelaryi i wojsku bya szlachta polska, z któr go wizay
ywe wzy wzajemnych a wielkich wiadcze i usug. Co wicej, gdy

szlacht na Czerwonej Rusi chcia ukara król za niestawiennictwo

do wojny, wstawia si za ni Witod — dalej, na dorad i ycze-

nie Witolda wyda król Jagieo przywilej brzeski, jak to wyra-

nie w przywileju zaznaczono, ale który król cofn, nie dotrzy-

ma szlachcie, idc tu samowolnie. Witod bowiem sprzyja rozwo-

jowi przywilejów ziemiastwa, od którego tak siln mia podpor.

Nigdyby te historyk nasz nie wypowiedzia tak niczem nieugrun-

towanego domysu, jakim jest twierdzenie Sarnesa, e Polacy

nie sprzyjali deniom Witodowym do unii cerkiewnej i e wogól-

noci Witod by antagonist Polski i dlatego dy do zerwania

unii. Dugosz te trafniej ocenia stosunek Polski do Witolda, anieli

niejeden z dzisiejszych historyków, w rzdzie których stoi i p.

Sarnes, który jednak nie podziela Dugoszowego przekonania, e
koronacyjne denia wypyny z motywów zewntrznych i wyklu-

cza sd, e gdyby nie zjazd ucki, nie przyszoby do de sepa-

ratystycznych Witolda.

Czy naley nam si przychyli do sdu wspóczesnego hi-

storyka, który prawie e widzem by wypadków i doniosych sku-

tków tyche, lub raczej skoni si do sdu dzisiejszych badaczy.

Mamy wszake pisma poufne w tej sprawie koronacyjnej i roz-

maitych z ni w cisym zwizku bdcych, z których wielu pe-

wno Dugosz nie zna, gdy stanowiy one tajemnic wrogów Pol-

ski; czy mona na ich podstawie twierdzi, e prawie omdziesi-

cioletni starzec wiadomie dy do zerwania unii, o której nieu-

ytecznoci si przekona?
I tak jasnem jest dla nas, e Witod odrzuca koron kilka-

krotnie mu przez Zygmunta ofiarowan, tudzie e w ucku pro-

jektodawc by znowu Zygmunt. Czy jeeliby Witod wiadomie
dy do zerwania unii, nie byby zdradzi tego denia. Tymcza-

sem on przed zjazdem z listów Zygmunta poznawszy al i gniew

tego ostatniego ywiony ku królowi Polski, kiedy mu Zygmunt
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podsuwa myl, e mogliby si tylko obaj zjecha, odrzuca propo-

zycy, gdy dodaje, bez króla Polski nic nie moglibymy posta-

nowi: (C. V. p. 805) sine rege Polonie non poterimtts uiduam
concludere, petimus quod eciam rex Polonie intersit convencioni,

quodque iuxta conclusa vestrorum ambasiatorum omnes tres con-

veniamus. Przedtem na par miesicy 1 kwietnia 1428 starzec robi

zapis donacyi dla swej ony ukochanej Julianny i wyranie pisze

(Cod. Vit. 794), e po jego mierci dicta domina lulianna ob oboe-

dientia regis Poloniae, qui pro tempore fuerit, et a corona regni

Poloniae nunquani recedere sed sibi fideliter obedire tenebitur—

i dodaje: post mortem dictae dominae haec supradicta bona ad
coronam regni Poloniae integrcditer devolvi debent. Dwa te akty

mog posuy za dowód, e Witoldowi przed zjazdem uckim za-

miarów separatystycznych adn miar przypisywa nie mona, e
sta na stanowisku unii w najwaniejszych sprawach, e i na wy-
padek swej mierci widzia spokój i szczcie swej maonki tylko

w unii. Gdyby rónice zachodzce pomidzy Litw a Polsk byy
tak zasadniczemi, eby miay posuy za motyw de separaty-

stycznych dla Witolda, w takim razie dwa powysze dokumenty by-

yby albo zagadk, albo falsyfikatami ~ czego jednak nikt nie

twierdzi.

e powód by czysto zewntrznym, na to uzasadnienie po-

siadamy w zgodnoci wspomnianego wyej przekazu naszego hi-

storyka o genezie koronacyjnej sprawy w ucku z relacy samego
Witolda, jeeli zwaszcza dodamy, e bd co bd Dugosz odnosi

si do stanowiska zajtego przez Witolda po zjedzie bardzo kry-

tycznie i nieprzychylnie. Dalej z caej korespondencyi pomidzy
Witodem a królem Jagie widoczna, e ksi jakkolwiek ciko
obraony odmow, jakkolwiek da od Jagiey przyzwolenia, mó-
wic o ponieniu swem i Litwy caej, jakkolwiek grozi nawet, to

jednak i teraz jeszcze o oddzieleniu Litwy nie myli. Wszake
koronowa mógby si by zaraz po odjedzie Jagiej'' w ucku—
akt separacyi, jaki póniej król Zygmunt w Wiedniu wygotowa,
a z Norymbergi wraz z koronami podstpnie posa, móg by na

miejscu w ucku dokonany, nie brako tu ani panów wgierskich,

ani czeskich, ani wreszcie zastpców mistrza Zakonu. Jasnem jest

dla wszystkich badaczy owych wypadków, e Zygmunt reyser
caego konfliktu i mistrz, który dopomaga w rozwoju wypadków
celem doprowadzenia do skutku oddzielenia Litwy, pozostali na-

dal w cisem porozumieniu. Jeeli tedy autorem wypadków jest

Zygmunt, jeeli dalej sprawy rozpocztej nie wypuszcza on z rk,
miao moe historyk mówi o intrydze, przeciwko której wyst-
puje nawet tak powany i bezstronny badacz, jakim jest Goli (K.
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Sigmund p. 25). A jednakowo gdyby Witod, który ju po zje-

dzie sta na nieprzyjaznem stanowisku wzgldem Korony i kry-

tykowa akt iorodelski, mówic o ponieniu swem i Litwy, sta-

wa na stanowisku Zygmunta i Zakonu, pomidzy którymi kur-

suj rozmaite heimliche briefe i takie botschaften, to zaiste by-

oby prawdziw zagadk, dlaczego zamiaru separacyi przy ici

chtnej pomocy nie dokona. Przecie Polska bya otoczona wro-

gf^mi, móg tedy z pooenia korzysta. Jeeli jednak nie korzysta,

jeeli nadto wobec swych rzekomych przyjació i sprzymierze-
ców bardzo krytycznie si zachowywa, czego dowodem energiczne

polecenie oskarenia Zakonu przed Zygmuntem (C. V. p. 901—
903) lub wreszcie proba do Zygmunta o nieprzysyanie na teraz

korony (Ib. p. 947—8), to zapewne dlatego, e motorem jego

dziaania bya ambicya raniona, której zadosyuczynienia szuka
na drodze zgody z królem Jagie. M dcy do zerwania unii

nie byby króla zaprasza na zjazd wileski i nie byby si zgo-

dzi z nim a wreszcie oddawa rzdów do rk jego. Cae dziaanie

Witoda byoby niewytómaczonem, gdybymy przypucili wia-
dome denie do zerwania unii.

Tem wyej ceni naley przekaz i podziela zapatrywanie

Dugosza co do stanowiska zajtego od razu na zjedzie uckim
w sprawie koronacyjnej przez Olenickiego. Biskup Zbigniew orjen-

tuje si natychmiast w sytuacyi, pojmuje znaczenie i skutki, ja-

kieby taka koronacya za sob pocigna, on jedyny z zasadni-

czych powodów sprzeciwia si koronacyi i za sob pociga ca
rad. Niektórzy historycy powtpiewaj o autentycznoci mów
mianych przez Olenickiego w tej sprawie, a temsamem wahaj
si w osdzeniu caej dziaalnoci Olenickiego na zjedzie i wo-

góle w sprawie koronacyjnej, lecz naley sobie przypomnie z po-

wyszego choby rozbioru, e król Jagieo, e wielu z jego rady,

byo za koronacya a przecie nie dosza ona do skutku wanie
z powodu zasadniczego stanowiska polskiego, nadanego przez tego

ma, który sam o sobie mówi, e narazi si przez to królowi Zy-

gmuntowi.

W kocu jeszcze jedno pytanie. Dugosz przypisuje niezwy-

ke znaczenie zjazdowi w ucku, na którym biskup krakowski

sparaliowa zamiar króla Rzymskiego i wysoko wynosi zasug
Olenickiego. e zasuga cywilizacyjna jest usprawiedliwiona, e
stanowisko silne zdecydowane nieugitego biskupa uchronio od
burzy, która póniej tak srodze zawieruszya kraje jagielloskie po
mierci Witoda ze szkod dla postpu cywilizacyi, na to dowód
mamy w pismach legata o zjedzie uckim i o stanowisku Mar-

cina V wobec tej kwestyi, który zabroni Zygmuntowi koronowa
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Witoda. Otó pokazuje si, e sprawa na dalekim Woyniu przez
Zygmunta poruszona staa w zwizku z najwaniejszemi kwestya-
mi ówczesnemi europejskiemi. Mamy nawet szczegó ilustrujcy
wano owego momentu dziejowego, tak wysoko stawianego przez
Dugosza. Król Zygmunt, jak wiadomo, sta w napronym sto-

sunku do Marcina V i w tym celu agitowa pomidzy królami
i ksitami za zwoaniem soboru, którego Marcin V w chwili ów-
czesnej wcale sobie nie yczy. Otó wiadomem jest, e po dwa-
kroó zwraca si Zygmunt z prob do Witoda o poparcie swych
koncyliarnych zamysów, najpierw 27 wrzenia 1424 r., proszc
ksicia, by popar w Kuryi proponowany przez króla angielskiego
sobór (Deutsche RTActen 8, 385 i inn.), tudzie 25 listopada t. r.

przedkadajc powtórnie prob w tej sprawie (Ibidem p. 392).

Doda trzeba, e Witod, o którym nie wiemy, czy popar t myl
wobec Kuryi, wystpowa z ca natarczywoci przeciwko Kuryi
np. w sprawie o Cioka, grozi, e bdzie sobie szuka innego pa-

piea, za co te nagan otrzyma od Marcina V. Tymczasem król

Jagieo, pomijajc drobniejsze nieporozumienia z Kury, w spra-

wach zasadniczych sta po stronie papiea i otrzymywa wielkie

pochway od Marcina V, jakiemi byy synne sowa bulli papieskiej

z 13 padz. 1426 r. rectissime iudicasti, nullam esse suiperiorita-

tern in terra, ad uam appellari possit a Bomano pontifice (Li-

ber Cancell. I N. 88). Skoro dzi wiemy dowodnie, e papie chcia

zoy w rce króla Polski spraw pacyfikacyi Czech, atwo wy-
snujemy wniosek, e w ucku, dokd przyby legat papieski z je-

dnej a król Zygmunt z drugiej stronj^, stoczya si walka dwóch
najwyszych potg ówczesnych wiata i e gdyby koronacya

w myl Zygmunta bya przysza do skutku, sprawa Kocioa by-

aby wielce ucierpiaa. Dlatego to moemy odda zupen su-
szno Olenickiemu, e na zjedzie uckim stan w obronie wiary

i Kocioa pro fide et ecclesia Dei (Cod. ep. II, p. 292). Z tego te
stanowiska naley ocenia ow polityk Szafraców i wogólnoci
tych, którzy si w walce z imperyalizmem posugiwali husytami.

Bya to obrona przed atakiem na uni, na cywilizacy i na Ko-

ció, dlatego te i najpowaniejsi mowie w Koronie przez pace
patrzyli na przyjazne zblianie si husytów do Jagiey, jakkol-

wiek ostre poczynili zarzdzenia, aby husytyzm jako nauka prze-

ciwkocielna i przeciwspoeczna nie szerzy si w Polsce.

Przyznajc suszno zapatrywaniu Dugosza co do wielkiego

znaczenia zjazdu monarchów w ucku, na którj^m upad ostate-

cznie zamiar Marcina V dokonania pacyfikacyi Czech przy pomocy
Polski, tem bardziej przyj naley, e dobrze jest scharaktery-

zowana rola Zygmunta, jako tego, który uku intryg. Poczwszy
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od inicyatywy na zjedzie uckim, a do przejcia owych posów
wiozcycli dokumenty zwizku króla Rzymskiego, Prus i Litwy,

ocenia Dugosz trafnie stanowisko króla Zygmunta wzgldem
sprawy przeze inscenizowanej, a róda nieznane przez niego do-

peniaj tylko obrazu, przedstawiajc nam tego, który w rku swym
trzyma nici zawiej sprawy, jako ywy i cigy protest przeciw-

ko papieowi i tego zamiarom. e tutaj miao mona mówi
o intrydze Zygmunta, wypywa z poruszonych wyej szczegóów,

jako to, e po raz trzeci podsuwa myl koronacyi, wyudzajc
najpierw od Jagiey zezwolenie, dalej e poufn prob króla Pol-

ski, by pomny na przysigi, nie koronowa Witolda, poda do
wiadomoci rozalonego ksicia. Ale jest jeszcze jedna wskazów-
ka, mianowicie ta, e spraw odwleka, rozgosiwszy j po caych
Niemczech. Wszake móg koronowa i w ucku lub posa ko-

ron zaraz z Wgier, a on pótora roku zwleka. Dodajmy do tego,

e wcale nie jest przychylny Witoldowi i przed samym wyjazdem
do ucka wysya do Marcina V prob, aby cofn polecenie dane

Witoldowi popierania arcybiskupa Rygi i jego kapituy przeciwko

Zakonowi w sprawie narzuconego przez Zakon habitu krzyac-
kiego {Liv. E. C. UB. 7, p. 539 i nn.). A wanie o godno prote-

ktora arcybiskupstwa dba wysoce Witod. Chyba wic jadc do

ucka Zygmunt o jakiem wyniesieniu Witolda dla niego samego
nie myla, ale o intrydze dla wasnych celów. A celem jego byo
odsunicie Polski od sprawy czeskiej, której rozwizanie porucza

Jagielle Marcin V. Po zrcznie w ucku rzuconej koci niezgody

móg Zygmunt tak dugo grozi Rzymowi, jak dugo w Kuryi za-

mierzanoby wzywa na nowo Jagie do pacyfikacyi. Inna rzecz,

e u Witolda i na Litwie nagromadzio si wiele materyau do

rónic z Polsk, do niezadowolenia, e osobiste stosunki wadców
byy napite i e z tego skorzysta Zygmunt, ale to samo mniej

wicej mówi Dugosz, utrzymujc, e dawno rzucane w piersi Wi-

tolda przez Zygmunta zarzewie wybucho po zjedzie uckim po-

arem. Doda naley, e w Polsce nie ustpiono i, jak trafnie za-

znacza Dugosz (XI, 398), uyto wyszej powagi przeciwko Zy-

gmuntowi; papie zabroni mu koronowa Witolda; sprawa

odrbnej korony zdolnej zachwia uni, zostaa na wieki po-

grzeban.
Nie mógbym w kocu podziela tego zdania Sarnesa (1. c.

166—7), w którem poleca trafno lub nietrafno polityki Witodo-

wej wzgldem Polski ocenia wedug osobistych kadego przeko-

na politycznych i religijnych.

Dobrze zrozumiane i ocenione wypadki, bdce bezpore-

dnimi skutkami owej polityki, uatwiaj jej ocen kademu histo-
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rykowi bez wzgldu na jego przekonania polityczne, narodowe
i religijne. Polityka, jak Witod wbrew przysigom na uni po
zjedzie uckim uprawia, mimo nawrotu przed sam mierci
i zgody z królem Polski, wtrcia Litw w wir nieszcz, z których
tylko Polska wysikiem i ofiarami zdoaa j ocali. Ustp ten

dziejowy bardzo wany opisa Anatol Lewicki w znakomitem
dziele: Powstanie widrygiey.
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Sprawa królowej Sonki.

Wielu historyków jak Studniarski, Soowiew a w najnow-

szych czasach L. Finkel (Sprawozd. z czynnoci Akad. Umiej, tom IX
Nr. 4. kwiecie 1904) sdzio, e gona sprawa posdzenia królo-

wej Zofii o zamanie wiary maeskiej bya dzieem Witolda.

Pierwsi dwaj, opierajc si na Dugoszu twierdzili, e Witod za-

mierza przez osawienie matki zagrodzi synom drog do tronu;

ostatni ogldniej si wyraa, wnoszc na podstawie tego samego
róda, e prawdopodobnie osawienie przypisa naley ksiciu.

Cakiem przeciwny wniosek wysnuwa Sarnes {Witold und Polen

Altpr. Monatsschrift r. 1893 p. 194 i nn.), który wnosi z pewnych
pozorów, e osawienie królowej byo dzieem szlachty, skierowa-

nem przeciwko Witoldowi, któremu moraln klsk chciaa ona

zgotowa przez oczernienie protegowanej ksicia, innemi sowy,
e to sprawka Olenickiego (sic. p. 195).

Przedewszystkiem zapytajmy, jak spraw t opowiada Du-
gosz (XI, 346—350). Wskazuje on wyranie, e Witod powzi po-

dejrzenie na królow i to w czasie, kiedy ona po raz trzeci zasza

w ci i na królu wymóg, by si w tej sprawie z nim zjecha

w Horodle. Na zjazd wezwano tylko takich z rady, którzy pota-

kiwali królowi i ksiciu; Witod wystpuje na zjedzie jako oskar-

yciel, wymieniajc niektórych dworzan. Na wniosek aby ich uwi-
ziono a nad królow rozcignito najcilejszy nadzór, zgadza si
król. W najwikszej tajemnicy kazano pochwyci dworzan a zau-

fane panny dworu królowej oddali. Tylko trzej poszlakowani

. zdoali uciec, Jan z Koniecpola, Dobek i Piotr Szczekociscy; za
Hicz z Rogowa, Piotra Kurowskiego, Zarb z Kalinowy i Jana

Krask wtrcono do wizienia, gdzie ich dugi czas trzymano.

Najbardziej podejrzanym by Hincza i ten nawet uciek z wizie-

nia, ale pojmanego wtrcono do jeszcze ciszego wizienia w Ch-
cinach. Dwie panny Katarzyn i Elbiet Szczukowskie zawieziono
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do Witoda na Litw, gdzie pod torturami stwierdziy one podej-

rzenia rzucane na królow. Witoda yczeniem byo ukara mier-
ci wszystkich dworzan, ale oparli si temu panowie polscy. ci-
gnieniem na si haby, wizieniem dworzan i oddaleniem panien
strapiona królowa, przywieziona do Krakowa, powia 29 listopada

syna, którego 21 grudnia ochrzczono i nadano mu imi Kazimierz.

Celem usunicia podejrze naznaczya rada królowej oczyszcza-

jc przysig, któr te wykonaa z siedmioma znakomitemi nie-

wiastami przed biskupem krakowskim i pierwszymi dygnitarzami
koronnymi, a mianowicie z wojewodzin sandomiersk, z wdow
po marszaku wielkim koronnym, z wojewodzin sieradzk Ka-
chn Koniecpolsk, ochmistrzyni dzieci królewskich (Gob. I,

333), z wdow po wojewodzie mazowieckim, dalej z Klichn Mor-
sk, Helen sdzin krakowsk i pann Kotk on póniej Flo-

ryana Pacanowskiego.

Otó co do stanowiska Witoda owiadcza Dugosz, e król

waciwie nie wiedzia, czy Witod ocali zamierza saw królew-

sk, czyli te ywic dawny gniew do królowej, chcia j wysta-

wi na hab i dodaje: quam et mihi, cui tardius contigit inge-

nium, pro vero in partem alteram locare non placuit.

W gruncie rzeczy wyczyta musimy z Dugosza, e podej-

rzenia byy rzucone i e z nich królowa oczycia si przysig.
Co do okolicznoci towarzyszcych caemu zajciu znany

nam jest list Witoda niestety bez daty (Liber Cancellariae I, N.

83), w którym ksi na prob listown królowej Zofii, wzywa
praatów, magnatów i dygnitarzy koronnych, aby podstpnie rzu-

conym oczernieniom, o których nikt majcy rozum ani pomyle
nawet nie moe, nie dawali wiary. Zamknijcie uszy wasze na po-

tworne kamstwa, zechciejcie jednak, prosz, dopomódz, hy kró-

lowa miaa sposobno oczyszczenia swej niewinnoci przed wami.
List ten napisany by zapewne po zjedzie w Horodle a przed

oczyszczeniem królowej, które niewtpliwie nastpio jeszcze przed

chrztem Kazimierza — a wic w kocu listopada lub pierwszej

poowie grudnia 1427 r. W jesieni 1428 r. królowa ju na tak do-

brej stopie stoi z Witoldem, e jak dobrze informowani Krzyacy
wiedzieli, pojechaa ona na Litw, aby pogodzi króla z Witoldem
(Cod. Vit. 803). Jeeli przypuszczenie nasze jest trafne, natenczas

okae si, e przekaz Dugosza o zeznaniach pod torturami przez

panny dworskie zoonych, jest pogosk na wieci moe listo-

wnej, na grobie, moe przez Witoda wyrzeczonej opart, której

wiarogodno jest wtpliw. Ale pogosk, dodajmy, bya i caa
sprawa oczernienia królowej, jak j sam Witod nazywa, podzi-



396 WADYSAW JAGIEO

wiajc tak podstpnie wymylon nikczemno: admirantes in

antam dolosorum posse proserpere maliciam excogitatam.

Z dalszych okolicznoci wiemy to, e trzej z uwizionych-

dworzan, a mianowicie Hincza z Rogowa, Piotr Kurowski i Do-
bek Szczekociski sprzyjali husytyzmowi i e naleeli póniej da
obozu Spytka z Melsztyna, byli przeto przeciwnikami Olenickie-

go. Ale waniejszem jest to, e Hincza z Rogowa by wrogiem
tego, który jak si póniej pokae, oczernia królow przed Wi-
toldem. Mona ju teraz wysnu z tego szczegóu wniosek, e je-

eli Witod wystpi w Horodle ze spraw tak draliwej natury

przed królem, to nietylko e by proszony o to przez królow, ale

nadto, e chcia tam pooy dalszym oczernianiom, które na
dworze jego szerzono.

Po przysidze królowej sprawa ucicha, a królowa w towarzy-

stwie arcybiskupa, biskupa wocawskiego Jana Szafraca i podko-

morzego krakowskiego Szafraca jedzia na Litw w jesieni 1428,

aby pogodzi króla z Witoldem. Ale zgody nie dokonano, a jak

wiadomo, na skutek zjazdu uckiego, stosunki pomidzy królem

a ksiciem jeszcze bardziej si zaostrzyy. Otó w czasie napicia

tych stosunków w czerwcu r. 1429, pojecha król do Gniezna, do-

kd przyby bardzo zrczny dyplomata krzyacki, synny póniej

z akcyi swej podczas powstania widrygiey komtur toruski
Lansee i mia jakie sekretne ukady z królem {secreta habuit

consilia C. Vit. 839, cf. 845). Tylko tumacz królewski Hanusz
Stembarski, jak z polska nazywano von Stemberga, towarzyszy
zamknitym w izbie królowi i komturowi, póniej zawezwa król

jeszcze arcybiskupa, a pod sam koniec obrad wojewod pozna-
skiego Ostroroga. Kiedy póniej w lipcu król by w czycy i po-

sowie litewscy Gedygod i Rumbold gron tutaj mu rzucili za-

powied, e czy mu si podoba czy nie, to Witod si koronowa
bdzie, natenczas komtur toruski poszed do posów, prosi ich,

by owiadczyli od niego ksiciu yw pami jego na dobrodziej-

stwa Witolda i eby ksi nie bra mu za ze, e jako ssiad z kró-

lem polskim w sprawie granic okoo Drezdenka traktowa i e
wszystko tak bdzie, jak Witod (jako superarbiter sporu) posta-

nowi. Witod natychmiast powzi podejrzenie co do owych roko-

wa (Cod. Vit. p. 861—2 list Zygmunta) i nie dziwna, bo dowie-

dzia si skd, e król Jagieo zamierza mistrza obra na opie-

kuna swych dzieci (Cod. Vit. p. 864. Item das herczog Witowi habe
vernommen, das der homeister sich des Koniges von Polan son
habe undirwunden ir vorweser czu sein. Ib. p. 871: dass wir tj.

Krzyacy uns solden voreinet haben, mit dem herm Konige czu

Polan adir sine son ufgenommen). Innemi sowy opiekunem
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dzieci królewskich by jak wiadomo Witod, który te na wypa-

dek mierci królewskiej byby zastpowa króla w Polsce — teraz

król toczy rokowania z Zakonem, aby opiekunem królewiczów

uczyni wielkiego mistrza. Prawda, e sprawa koronacyi zaostrzya

w ten sposób stosunki króla do wielkiego ksicia, e móg yczy
sobie zmiany opiekuna, ale eby a w tej sprawie mia ucieka si
do pomocy miertelnego wroga unii, temu prawie uwierzy nie-

podobna. A jednake co prawdy w tych wieciach o rokowaniach

byo w rzeczywistoci. Oto co pisze Witod do mistrza 1 stycznia

1430 r. (Cod. Vit. p. 887): Rycerz pewien z Polski owiadczy mi

w tajemnicy, i wyjawi tego, który pomidzy mn a królem pol-

skim wani sieje, e mianowicie Hanusz Stemberg doniós mu, i
mistrz wielki poleci jemu i komturowi toruskiemu owiadczy
królowi, jakobym ja (Witod) wasnemi ustami osawia mia dzieci

królewskie i mówi, e s nielegalnemi. Z tej te przyczyny król

zamierza mistrza opiekunem swych dzieci i pastwa uczyni
i chcia z mistrzem zwizek zapisami stwierdzony zawrze. Co

Russdorf na ten list odpowiedzia — niewiadomo. To pewno, e
Witod wicie wierzy, e Russdorf nigdy nie dopuciby si ta-

kiej podoci i wrcz owiadczy donosicielowi: das das nicht wor
ist und were werlich gelogen und wie wir gas gencslich und
vorwar wusten, daz ir (tj mistrz) des nicht geton habet. Witod
nawet nie da usprawiedliwienia si mistrza, nawet adnej odpo-

wiedzi: went wir off euch des mit nichte nichtis glaubin.

A jednakowo Witod jeszcze raz pisze do mistrza w tej

sprawie i ju da odpowiedzi od mistrza. Mianowicie w licie z 30

czerwca 1430 r. (Cod. Vit. p. 906) donosi mu nazwisko owego ta-

jemniczego donosiciela i wyranie pisze: rycerz Cioek mi powie-

dzia, e Hanusz Stangenberg (widocznie identyczny ze Stember-

giem) pokojowy króla Polski wraz z komturem toruskim owiad-

czyli królowi imieniem mistrza wielkiego, jakobym ja (Witod)

przed mistrzem rzuci mia kalumni na dzieci królewskie. Ze-

chciej w. wielebno udzieli twej rady i zezwolenia, pisze ksi,
sdz bowiem, e Cioek z Hanuszem bd musieli wyzwa na po-

jedynek (oczywicie mistrza, wzgldnie tego, którego w zastpstwie

wyle tene), jeeli my o nich t spraw rozgosimy. Niestety od-

powiedzi mistrza na ten list nie posiadamy. Prawdopodobnie nie

bya ona nawet powierzon pismu, lecz ustnie polecona marsza-

kowi Zakonu i komturowi toruskiemu (C. Vit. Nr. 1419). Oczy-

wicie marszaek i komtur Lansee umieli usprawiedliwi mistrza,

który teraz proponowa zjazd wspólny króla, ksicia i mistrza,

wobec czego sprawa wyjawie Cioka i Hanusza usunit zo-

staa wraz z owym dziwnym pojedynkiem na przyszo. To pe-
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wna, e mistrz na zjedzie wileskim stara si pogodzi króla Ja-

gie z Witoldem, jak równie i to, e Polacy w dobre zamiary

mistrza nie wierzyli i e król wspominajc o zawarciu zgody,

o poredniczeniu mistrza nawet nie wspomina (Cod. ep. Vit. p. 949).

Rezultat z powyszego rozbioru ze wzgldu na rozbiór ustpu
Dugoszowego moe by chyba ten tylko, e Witod starajc si
dotrze do róda prawdy, dowodzi sw szczeroci, e on nie

móg mie w oczyszczeniu królowej interesu ubocznego zniesa-

wienia królowej i dzieci królewskich, lecz e owszem w sprawie

honoru ich wystpowa. Zarzut tedy, jakoby gona sprawa kró-

lowej bya dzieem Witolda, jest zgoa nieusprawiedliwionym. Gdy-
by Dugosz wiedzia, jak ta sprawa potoczya si pomidzy Wi-
toldem a mistrzem, byby i on nieco ogldniej si 'wyraa. Z dru-

giej strony nie mona si wcale dziwi królowi, jeeli nie móg
wiedzie, czy Witod podj spraw w celu obrony czci królowej

lub raczej dla wikszego rozgoszenia tej sprawy, skoro wszake
Witoldowi ju nie ufa i skoro sprawa w gronie wrogów unii po-

cza by wanym czynnikiem, a król ni omotany i szacho-

wany coraz bardziej si przekonywa, e istotnie potworna plotka

na dworze wileskim si zrodzia. Wypywa te z aktów, e po-

wstaa na Litwie plotka dopiero na dworze malborskim przemienia

si w ten sposób, jakoby sam wielki ksi mia by jej autorem.

e nikczemne oczernienie powstao na dworze wileskim,

o tem opowiada take Dugosz (XI, 438) z dodatkiem, e sprawc
by Polak, Jan Strasz z Biaaczowa. Królowa dowiedziawszy si
o tem, wyjednaa na zjedzie w Sandomierzu okoo 2 marca 1431

roku zoenie sdu na Strasz, e przed Witoldem tudzie praa-

tami i panami litewskimi oczernia j, posdzajc o niewierno
maesk i owiadczajc, e to wiadkami udowodni. Pomimo, e
wikszo rady królewskiej odradzaa królowej skarg, królowa

upara si na swojem a król wysadzi sd rycerski i powoa do
zasiadania sdziego sieradzkiego Piotra z Widawy. Imieniem kró-

lowej wnieli skarg jej dworzanie: byy ochmistrz dworu jej Woj-
ciech Malski kasztelan czycki, Mszczuj ze Skrzynna, Klemens W-
tróbka ze Strzelec i Piotr Kurowski, którzy na wasne uszy sy-
szeli Strasz wypowiadajcego te potwarze. Strasz mdrze uoy
sw obron, na wszystkie bowiem zapytania mia jedn tylko od-

powied, e mianowicie nie spotwarza królowej. Gotów by poje-

dynkiem dowie tego. Gdy aden z oskarycieli nie chcia stan
do walki, sdzia naznaczy oczyszczajc przysig, któr Strasz

zaraz wykona.
Pomimo to, mówi Dugosz, wsadzono Strasz do wizienia,

do wiey w Sandomierzu, gdzie dugi czas cierpia i byby umar
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Z powodu przypadkowego poaru, gdyby go na pó ywego nie

wycignito z wiey. Tak Strasz ani z zarzutu si nie oczyci, ani

kary nie uszed, mówi Dugosz.
Relacy t potwierdzaj akty sdowe (Helcel, Star. pr. pol-

skiego pomniki II, N. 2354). Najpierw dnia 5 kwietnia 1431 r.

a wic w miesic po czasie przez Dugosza okrelonym zjawiaj
si w sdzie grodu krakowskiego przyjaciele Strasz w liczbie

dziewiciu i pod zakadem 2000 grzywien obiecuj we rod tj.

11 kwietnia przed królem i panami w sdzie grodu krakowskiego
dostawi Strasz. Tak samo i Jan Strasz (który si tu z Kociel-
nik nazywa) pod czci i wiar i pod utrat wszystkich dóbr obie-

cuje stan w czasie okrelonym; gdyby za w dniu owym sprawa
jego si nie skoczya, on pod tymi samymi warunkami, pod
te zaog swych rczycieli, obiecuje stan w przysz niedziel.

Dnia 11 kwietnia w obecnoci króla, kasztelana krakowskiego Mi-

koaja z Michaowa, wojewody krak. Jana z Tarnowa, poznaskie-
go wojewody Sdziwoja Ostroroga i wielu innych, z wyroku sdu,
na skutek skargi króla i królowej wydanego, zoy Strasz przy-

sig, e nigdy na królow i króla tej obelgi nie powiedzia i kto-

bykolwiek to mówi, gaby jako pies — poczem doda jeszcze —
a gdybym ja to powiedzia i zniesawi, gabych jako pies na jej

królewsk Mo (Ibid. zap. 2341). Dziao si to na dworze króla

IMci w sdzie kuryalnym.

Ale i na tem nie skoczya si sprawa Strasz. Oczernie,

o które król i królowa oskarali Strasz, byo wiele. Na rozkaz

tedy królewski odby si sd kuryalny w tej sprawie 11 grudnia

1431 r. w obecnoci króla, arcybiskupa gnienieskiego, biskupa

krakowskiego, chemskiego, podkanclerzego, wielu najwyszych
dostojników, kasztelanów i sdziów, pomidzy którymi widzimy
i owego przez Dugosza wspomnianego Piotra Widaw, sdziego
sieradzkiego; in iure militali seu baronieo sedentibtts. Toczya
si tu sprawa o wszystkie zhabienia od pierwszego a do osta-

tniego na skarg królowej i króla. Z wyroku sdziów zoy Strasz

przysig, e nigdy nie oczernia królowej ani króla i ich dzieci.

Et sic predictus lohannes, dictus Strasz, contra eandem dominam
reginam pro eisdem infamiis a prima usue ad ultimam, pro qui-

btts per Serenitatem suam fuit inculpatus, jur militali seu ba-

ronieo et iuramento iu^tificatus remansit ac iudicialiter per do-

minos superius memoratos conservatus est. (Ibidem Nr. 2346).

Porównywajc te dwa wyroki i ich wykonanie z przekazem
Dugosza, wnioskowaby naleao, e po pierwszej przysidze i wy-
roku, jako nie wyczerpujcych jeszcze caego oskarenia, siedzia

jeszcze Strasz w wiey t. j. od 11 kwietnia do 11 grudnia i w tym
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czasie omal si nie zadusi w dymie przypadkowo powstaym
w wiey zamku sandomirskiego. Ale takie przypuszczenie jest nie-

moliwe z tego wzgldu, e natenczas naleaoby przypuszcza

jeszcze i to, e dwakro a mianowicie 24 listopada i 5 grudnia

by Strasz sprowadzany do Krakowa, gdzie równie przed sdem
królewskim kuryalnym odpowiada na zarzuty i obwinienia. Spra-

wa ta o tyle jest ciekaw, e powodem by Hincza z Rogowa, m,
który poszlakowany w sprawie królowej, siedzia niewinnie w wi-
zieniu, jak to Dugosz opowiada. Dwa zarzuty stawia Hincza Stra-

szowi, najprzód nagani mu szlachectwo a powtóre o moralnej

jego wartoci wyda sd krótki lecz surowy, e Hincza jest podym
{malus homo). W sprawie o nagan szlachectwa odby si sd w o-

becnoci króla, biskupów i najwyszych senatorów 24 listopada

1431 r. i Strasz oczyci w myl prawa swoje szlachectwo omio-
ma wiadkami z czterech herbów przodków. Na dniu 5 grudnia

tego roku na rozkaz królewski dopuszczono równie Strasz w s-
dzie kuryalnym do oczyszczenia czci. Z wyroku sdu zoy on

przeciwko Hinczy przysig, e jest uczciwym czowiekiem {quod

est bonus homo) i sd zachowa go przy jego czci (Ibidem Nr.

2345). Mimo tych oczyszcze Dugosz nie ma go za uniewinnionego

w sprawie oczernienia królowej i wydaje o nim sd nieprzychylny

a nawet wymienia jego nieludzkie czyny spenione w wojnie pó-

niejszej z Zakonem. Koczc szczegóy o tej wanej osobistoci,

ze wzgldu na spraw królowej zaznaczy i to naley, e nietylko

Hincza, który niewinnie cierpia wizienie, wystpuje sdownie
przeciwko Straszowi, ale nadto i Piotr Kurowski, towarzysz nie-

doli Hinczy, równie w tym procesie o naruszon cze kobiec
i królewskich dzieci zniesawienie, wystpuje wedug Dugosza jako

wiadek przeciwko Straszowi.

Z powyszego wypywa ponad wszelk wtpliwo, e spra-

wc plotek i zniesawienia królowej by Jan Strasz z Biaaczowa
(czyli jak w aktach zachodzi z Kocielnik). Oczernienie rzucone przez

niego na dworze wileskim, dostawszy si do wiadomoci królo-

wej, spowodowao j do przedoenia proby Witoldowi o dopu-

szczenie do oczyszczenia czci przysig, podówczas rodkiem wyma-
ganym jako warunek powrotu do czci. Jakkolwiek rzecz bya tra-

ktowana z zachowaniem tajemnicy i w sferach najwyszej e tak

powiemy arystokracyi polskiej i litewskiej, to jednak dotara poza

granice kraju. Wobec zaostrzonych i bardzo napitych stosunków

pomidzy Jagie a Witoldem przybraa plotka w Malborgu tak
posta, e skonia króla do gbokich podejrze wzgldem Witol-

da, e mianowicie ksi z rozmysu poruszy spraw oczyszcze-

nia królowej i e on jest sprawc lub szerzycielem uwaczajcych
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czci królewskiej i jego potomstwu wieci. Podejrzenie takie, które

przechowa Dugosz, daje si stwierdzi wspóczesnymi listami,

które jak z jednej strony Witolda przedstawiaj nam w wietle

obrocy czci kobiety i dzieci królewskich, tak znowu z dru-

giej strony do zamazanego dostarczaj nam obrazu mistrza

Russdorfa lub owego komtura Lanseego, który tak póniej skrz-
tnie pracowa na Litwie w czasach buntu widrygiey. Co do
królowej , to wyraenia Dugosza , który ma j za kobiet
^forma uam moribus venustiorem«f nie naley bra jako nagan
obyczajów i ycia królowej. Po polsku powiedziaby by Dugosz:
pikniejsza ni mdrzejsza, co zreszt odpowiadaoby rzeczywisto-

ci. Naley tylko przeczyta ów list jej do królowej Barbary
(Liber Cancel. I, Nr. 33), który Caro trafnie nazywa freundlich

neckischer Brief lub zbada sprawozdania o przyjciu przez ni
króla Eryka duskiego, aeby si o prawdziwoci tego sdu prze-

kona. ywa i zbyt wesoa, na dworze wielkim, gdzie od wieków
panoway cile przestrzegane obyczaje i etykieta, staa si przed-

miotem uwag przez rozmaitych dworzan wzajemnie sobie czy-

nionych, posza na ze jzyki, które rzuciy si na jej saw. Zre-

szt bya ona na tym dworze pilnie uwaan, a jakkolwiek zast-

powaa w nieobecnoci króla, to jednak najmniejszego kroku bez

dorady i zezwolenia najwyszych dostojników nie moga uczyni
(Liber. Cancel. I, Nr. 79, p. 149). Twierdzenie, jakoby stronnictwo

Olenickiego, wic to, którego wyrazem jest Dugosz, byo spra-

wc zniesawienia królowej, jak to chce mie Sarnes (1. c. 195), jest

zgoa bezpodstawne i bez najmniejszego rozumienia ówczesnych

stronnictw w Polsce wypowiedziane. Królowa ju wówczas popiera

Cioka na biskupstwo poznaskie, wic wroga Olenickiego, ona

jest cigle w towarzystwie Szafraców a wic stronnictwa, które

do walk politycznych chce uy jako sprzymierzeców Polski hu-

sytów czeskich, ona póniej po mierci króla cakiem popiera to

stronnictwo przyjazne husytom i jest usuwana od regencyi — so-

wem stronnictwo Olenickiego nie sprzyja królowej, a przecie

jest to stronnictwo zupenie o niewinnoci królowej przekonane,

jak to z Dugosza (XI, 347 spectatae fidei consiliariis exclusis) wy-

pywa. eby tedy to stronnictwo w sprawie królowej szukao salwo-

wania si a usiowao na Witolda zepchn ciar podejrze i kom-
promitowa go, dalej, e Witold wiedzia o zamiarze stronnictwa

i dlatego nie dopuci stronników tego do obrad na zjedzie ho-

rodelskim, z którego wedug Dugosza czarny jak murzyn wyszed
Witold, to wszystko jest stekiem takich przeciwiestw, e nie wy-

trzymuje krytyki. Zastanawia si nad tem, dlaczego do Horoda
wezwano niewielu dygnitarzy i to potakujcych Jagielle i Wito-

Wladys^aw Jagieo. T. II. 26
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dowi, a do takich Olenicki i jego stronnicy nie naleeli, byoby
prónem. W kadym razie sprawa draliwej natury wymagaa
niewielu mów, a e dobrano potakujcych, to pewne chyba dla-

tego, e w sprawie wymagajcej tajemnicy im bardziej dowierzano.

Z caej bowiem akcyi po stronie polskiej i Witolda widocz-

nem jest, jak bardzo im na tem zaleao, aby sprawa bya w ta-

jemnicy zaatwion. Nawet kiedy królowa sama chce wystpi ze

skarg przeciwko sprawcy oczernienia, odradzaj jej tego tacy m-
owie jak arcybiskup Jastrzbiec, jak Olenicki. Gdy jakkolwiek

wypadby wyrok, cie zawsze pada na saw domu królewskiego,

a jzykom dawa sposobno do plotek, które jak wiadomo, po-

jawiy si w literaturze humanistycznej. Sprawca gówny w takich

sprawach oczernie zawsze ukrytym pozostaje.

W kocu nadmieni naley, e jeden z tych, który wedug
Dugosza 1. c. w sprawie królowej dugo by trzymany w wizie-

niu, istotnie dopiero w lecie 1430 r. przez Jagie zosta z niego

wypuszczony, n. b. jeeli wspomniany w Cod. ep. Vit. p. 829

i 922 Kraska jest, jak przypuszczamy, identyczn z Janem Krask
osob. Jeeli nadto ten Jan Kraska jest identyczn osobistoci
z Janem Krask de Lubienie, nie bdzie nas zadziwia, e wypu-
szczenie jego z wizienia zgorszyo Witoda; Kraska bowiem z Lu-

bienia, Jan imieniem, dworzanin, nalea do kancelaryi królewskiej,

która w sprawie koronacyjnej wobec Witoda nieprzyjazne zajmo-

waa stanowisko. Po mierci Witoda znowu Jan Kraska z Lubie-

nia jest w askach u króla. Piekosiski, Kodeks Maopolski IV, p.

236, 269 cf. 224.

Dla uzupenienia rozbioru powyszego doda i to naley,

e król Zygmunt Luksemburczyk dokadnie by informowany

o wszystkiem i on to zaraz w lecie 1427 r. winszowa kj

brzemiennoci królowej Sonki (Cod. Vit. p. 760).
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146.

Bobola Jakób II 310.

Bobrowniki m. 99, 129, 219, 232,

296; 11297,354.
Bochnia m. II 336.

Bodzanczyn m. II 139.

Bodzanta, arcyb. gnienieski 72,

74, 188; II 321.

Bogusaw, pomorski ks. 88, 89,

282, 233.

Bogusaw VII, pomorski ks. 13.^.

- VIII, pomorski ks. II 114, 115,

119, 141.

Bogusaw IX, pomors. ks. II 32, 265.

Bogusaw, supecki ks. II 15, 127,

129, 130, 134.

Bogusaw VIII, szczeciski ks. 259,

260.

Bogusaw, szczeciski ks. 84, 128,

142.

z Bolemina Stanisaw 258.

Bolesaw Jerzy Trojdenowicz ks.

8, 61; II 364.

Bolesaw, ks. mazowiecki 219, 284.

Bolesawiec, zamek 137.

Bolko, ks. opolski 134.

Bonifacy IX, pap. 96, 120, 130,

139, 140, 170, 172, 191; II 194.
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Bononia m. II 281.

Boporcie m. 105.

Boppard, zjazd elektorów w ...

II 122.

Borejkowicz Wasyli, namiestnik
smoleski 118.

Borys ks. Wajdutte Henryk 69,

70, 72.

Borys Aleksandrowicz , twerski
ks. II 205.

Borzymowski, magister, pose na
sobór bazyl. II 280.

Bonia 236; II 12.

Bonia ob. Hervoya ban.
Boucicault, marszaek Francyi 377.

Bracian m. II 125, 146.

Bracaw m. 272.

Branda Castiglione, biskup Pa-
ce cyi, legat 271, 283, 297, 322,

334; II 56, 75, 90, 93, 94, 96,

98, 100, 122, 175, 179, 217, 225,

232 ^69 270
Brandenburg m.'l60, 256, 261, 262.
— kom tur 201, 213, 230.
— ob. Salzbach Markward.
Brandenburgia, margrabia II 26,35.
— ob. Fryderyk margrabia, Wal-

demar mgbia.
Brandenburgia, biskup ob. Jan.
Brask m. 13, 19:3, 197, 198, 395.
— ksistwo 3H.

— ob. Roman ks.

Brasaw m. 13.

Bratosza, litewski wielmoa 340.

Braunsberg m. II 7, 18.

Brincko, kanonik ryzki II 196.

Brodnica 256, 263; II 7, 9, 48.

— rozejm w... 352; II 13, 16, 20.

Bruni.. humanista 370.

Bruno, landmistrz inflancki 6.

Brunsberga m. 256; II 250.

Brze Kujawski m. II 136.

— przymierze z Zakonem II 267.

— przywilej szlachty II 298, 301,

354.
— zjazdy II 294, 296.

Brze lit. m. 9, 43, 55, 242; II

139, 152, 155, 213.

z Brzecia Zbigniew, marszaek
król. 201; II 39, 44, 47, 218.

Brzozogowy Janusz 263; II 310.

Bubek Franciszek 236.

Budzin (Buda) 70, 237, 286, 287,

291, 295, 297, 324, 333.

Budzin, wyrok 288, 289, 291, 295,

297, 299, 301, 304, 308, 312, 324,
325, H33; II 1, 16, 146, 173.

— turnieje II 310.

Budzin Stary m. 300.

Buat Sutan, car tatarski 201, 202.

Bug rz. 13.

Burchard, landmistrz infl. 30.

Burchard von Schwenden, w
mistrz Zakonu 7.

Burchard ob. Ost von der.

Burgundya 345, 377.
— ksi II 14.

— ob. Jan bez Trwogi ksi.
Butowt, mudzki wielmoa 342.

Butrym, marszaek lit. 303; II 7.

Bydgoszcz m. 133, 219, 220, 231;
II 7, 146, 297.

— szlachta II 354.
— ziemia 128.

— Bystrzyca m. II 139,

Camblak ob. Grzegorz Camblak.
metropolita kijowski.

Carogród ob. Konstantynopol.
Ceiselmeister Jan

,
pose kr. Zy-

gmunta II 44.

Ceiselmeister Mikoaj dr., radca
kr. Zygmunta II 163, 213.

Cezarini Juhan, kardyna II 225,

246, 270, 275, 282.

Charyton, wadyka chemski 385.

Chciny 69.

Chem m. 31, 118.
— ziemia 9, 13.

— wadyka 374, 382.
— ob. Charyton, wadyka.
Chemiska ziemia 85, 86, 161,

176, 206, 255, 262, 267. 311,

311, 312; II 3, 5, 6,29, 39, 40,
15H, 267.

— szlachta 319.
— biskup 256; II 240.
— ob. Arnold biskup Ch.
Chemno m. 8, 256.

Chemski Piotr, pose na sobór
bazylejski II 280.

Chepie, gród 13.

Chojnice m. II 266, 267.

z Chotimicz Jan, starosta wro-
cawski 221.

Christmemel, wyspa na Niemnie
52, 214.

z Chrobrza Tomasz II 234.
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Chrystyan Kubant, biskup ozy-
lijski II 195, 196, 256.

Ciechanów m. 311.

Cieszyn 113.

Cigala Baptysta dr., pose Zy-
gmunta II 234, 235, 238-240,
384.

Cioek, rycerz II 397.

Cioek Stanisaw, podkanclerzy
pol. II 147, 171, 278.

Cybulka Mikoaj, kanon, sandom.
303* II 311.

Cylejczyk Herman hr. 236, 240,

243, 276, 283.

Cylia, hrabiowie z . . . II 114.

Cymbarka , siostrzenica Jagiey
296, 333.

Cypryan, metrop. kijowski 79,

115, 120, 199, 374-383.
Czapek Jan, wódz Sierotek z Sa-

nu II 264, 277, 283.

Czapurna, marszaek nadw. Wi-
toda 150, 205.

Czambor Wiso 130.

Czarnkowski Jan ,
podkomorzy

poznaski II 235, 236, 384.

z Czarnkowa Mikoaj 345.

Czaslawa, zjazdy Czechów II 76.

Czechy, królestwo 2, 136, 145, 188,

236, 280; II 35, 38,49, 50, 58,

62, 64.

— dobra kazyackie w... 140.

— stany II 37.

— ob Jan luksenburski król, Wa-
caw król.

Czenek Jan ob. z Sydow.
Czesi 66, 253; II 90-93.
Czerkasy 272.

Czernichów, ksistwo 33, 102.
— wadyka 374.

Czerwisk m. 244: II 28, 31, 33,

292, 298, 300, 303.

— opactwo 246.
— przywilej II 293.
~ przymierze z Dani II 115.

Czerwonogród, zamek na Podolu
117.

Czstochowa, klasztor II 330, 351.

Czuchów, komtur z... 219, 259.

z Czyowa Jan II 310.

z Dalewic Gniewosz II 311.

Dalmacya 297.

Dan, wojewoda bessarabskill 220.

Dania 2, 140; II 347.
— królowie 4.

— ob. Eryk król, Waldemar At-
terdag.

Daniowicze, kniaziowie Ostroga
78.

Dasberg Herman, ryanin 104.

Daszko ks. Ostrogski 403.

Daugi, zamek na Litwie II 41.

Dbrówno w. 247, 248.

Dejma rz. II 249.

Dejwa, boek litewski 26.

Derby hr. 52.

Dereczyn m. 104.

d'Eu, connetable 377.

Diako Tomasz, kan. krak. 332.

Diwiriks, boek litew^ski 26.

Dugosza przekazy (krytyka) 31,

100, 147, 240, 241, 261, 284,

292, 294, 328, 332, 336, 338,

342, 402, 404; II 28, 35, 41,42,
47, 69, 78, 206, 216, 233, 246,

251, 252, 296, 299, 375, 383,

385-387, 391, 394, 395, 398.

Dmitrowiec litewski m. 199.

Dniepr 119, 121, 122.

Dobrogost, biskup pozn. 60, 83, 90.

Dobrogost ob. z Szamotu.
Dobrzy 34, 129-132, 137, 156—

160, 171, 173. 176, 177, 181,

183, 186, 187, 211, 218-220,
237—239, 244. 246, 258, 310;

II 147, 261, 292, 297.

— szlachta 186; II 349, 354.

— ziemia 98. 107, 111, 127, 128,

267, 279; II 7.

Domarat. biecki kasztelan II 218.

Domenici ob. Jan Domenici.
Dominikanie 12.

Don rz.,122.

Doniec rz. 13.

Dorota, wita z Mon towy 160.

Dorpat m. 3, 140, 141, 143, 194,

46, 48, 106—108, 119, 143,393;
II 19-22, 24, 257, 273.

— ob. Teodoryk, biskup dorp.

Dowgowd, knia ob. Jerzy.

Dowmuntowie ks. 16.

Dragosz, wojewoda Marmaroszu
377.

Drabim, zamek Johannitów II 49,

118, 147.

Dramburg m. II 16.

Drezdenko z. 178, 179, 181—184,
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186, 207, 219, 238,267; II 150,

157, 158, 161, 164, 396.

Drohiczyn m. 9, 40, 43, 55, 104.

— ziemia 33, 55, 98.

Druck, ksistwo 128.
— ksita 16.

Drwca rz. 245-247; II 3, 40,

125, 146.

Dubissa, rzeka 45, 52, 53, 103,

106, 203. 350; II 363.
— zamek nad rzek 161, 207, 215.
— wyspa i zjazdy na niej 45, 46,

51. 57, 67. 142, 143, 170.

Dunaj 282; 39; II 186.

Dunin, podkanclerzy koronny 303.

Dunin Bieniasz 221, 239.
— Wencz 221.

Duninów, dobra II 136.

Dymitr Braski ks. 94.

Dymitr Korybut 41, 69, 123.

Dymitr Doski, w. ks. moskiew-
ski 19, 36, 37, 39, 44, 46, 115,

375.

Dymitr, woyski ks. 33.

Dynaburg m. 13, 169.

Dyonizy, wadyka ucki 385.

Dyonizy, wadyka suzdalski 375.

Dziadow 92, 247, 263.

Dzierzgo, z. II 7.

Dwina rz, 28, 169; II 202.

Eckard, rycerz (v. der Walde) 141.

Edyga, car hordy kipczackiej 121,

202, 387, 402, 403, 404.

Egipt 378.

Bjragola m. 42, 95, 204, 214, 351,
406.

Elblg m. 216, 256, 259, 261 ; II

7, 151, 250.

Elgot Jan. prof, Uniw. krak. 254,
276.

Eliasz, woj. modawskiego syn
265; II 84.

Elbieta, królowa matka Ludwi-
ka wg. 66, 69, 74.

Elbieta, ona Ludwika wgier-
skiego 70, 71.

Elbieta, córka Zygmunta Lux.
II 78.

Elbieta, ona Wadysawa Jagie-
y, Pilecka II 21, 47, 292, 353.

Elzen, landmistrz inflancki 68.

Emanuel Paleolog. cesarz bizant.

296, 382, 398—401.

Engelhard Rab, marszaek Z. ob.

Rab.
Ernest Habsburg, arks. Austryi

279, 287, 296, 333.

Ernest, ks. Bawaryi II 35.

Ernest Rassburg, landmistrz in-

flancki 6.

Eryk Pomorczyk, król Danii 141,

153, 154, 278, 313; II 15, 28, 31—
33, 48, 114, 116, 117, 119, 127—
129, 131, 132, 134, 172, 173,

187, 196, 199, 200, 206, 265.

Estonia 144.

Eugeniusz IV, pap. II 244, 270
275, 276, 278-281.

z Eulenburga Wend, pose Zy-
gmunta II 161, 162.

Eutymi, wadyka turowski 385.

Falkenberg m. 91; II 239.

von Falkenberg, rycerze 89.

Falkenberg Jan, Dominikanin II

22, 23, 87, 169, 360-365, 567—
369.

Farurej, brat Zawiszy Czarnego
II 310.

Fedor Korjatowicz ks. 110, 117,

134, 137.

Fedor ob. Korybut ks.

Fedor Feduszko, ks. Ostrogski II

97, 177, 222.

Fedor ks. ratneski 79, 116.

Fedor Lubartowicz, ks. wodzi-
mierski 79, 108, 116.

Fedor ob. Wesna.
Femern, bitwa pod... 32.

B'erdynand Spagnolo, biskup z Lu-
go II 26, 39, 58, 89, 101, 102, 104.

Ferrara, sobór w ... II 285.

Filantropinus
,

pose Emanuela
Paleologa 400.

Filip miay, ks. Burgundy! 377.

Filippo Maria, ks. Medyolanu II

232, 281.

Fillastre, kardyna 396.

Filoteus, patryarcha carogrodzki
19, 379.

Finkel Ludwik, historyk II 394.

Flandrya 5, 96.

— zacigi wojskowe 168.

Florencya 297; II 285.

Florentczycy 145; II 281.

Focyusz, metropol. kij owsiki 382—
385, 390, 391, 394, 400, 407.
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Franciszkanie 12, 373.

— wilescy 10.

Franciszkanin, apostata II 260.

Francya 5, Ub, 300, 320, 345, 356,

364, 377; II 240.

— król II 170
— obacz Karol VI.

Frankenberg Konrad, penomo-
cnik Witoda 303, 403.

Frankfurt nad Menem, sejmy rze-

kie 146; II 148.

Frankfurt nad Odr 237.

Frankonia 253; II 119, 224.

Frauenburg m. II 7.

Fredeburg, zamek na mudzi 161,

207, 215, 220.

Friedland m. 259.

V. Frimershoim Wilhelm, land-
mistrz Inflant ob, Wilhelm.

Friul 331; II 36.

Fryderyk II, cesarz 314.

Fryderyk, arcyks. Austryi287, 333.

Fryderyk , burgrabia norymb.,
margrabia Brandenburgii 278;
II 12, 14-16, 39, 43, 48, 64,

57-59, 72, 74, 82, 84, 89, 100,

107, 108, 115-121, 123—133,
142, 143, 153. 218, 224, 243,

265, 275, 277, 286, 299, 386.

Fryderyk, syn margrabiego brand.
II 159, 164.

Fryderyk, ks. Minii II 120, 126.

Fryderyk, ob. Zoir hr.

Frydland m. 41.

Fryska, zatoka II 249.

Fryzya 253.

Galeazzo Yisconti, ks. Medyolanu
145.

Gara Mikoaj, palatyn wg. 236,

243, 244, 246, 276, 283.

Gasztold, magnat lit. 102, 340.

Gdask m. 96, 144, 256, 259, 315,

316, 319; II 251, 266.

Gedrojcie ks. 16.

Gedygold, starosta Podola 277,

357; II 106, 236, 380, 396.

Gedymin 7, 10, 11, 15, 35, 38, 59,

124.

Geilemin, bojar lit. 214.

Gelazy, wadyka przemyski 385.

Geldrya, ksi 141.
— obacz Wilhelm ks.

Gembice m. II 297.

Geiasim, wadyka poocki II 269.

Gerhard Stoipmann, biskup Po-
mezanii II 24.

Gerhard hr. na Szlezwiku II 32.

Gerson, kanclerz uniw. paryskie-
go 361, 362, 364. 367.

Gersdorf Krzysztof, pose króla
Zygmunta Lax. 242, 243, 246.

Giiga rz. II 249, 251.

Ginwi. starosta trocki 150.

Gitlina,'boek lit. 26.

Gogów ks. II 60, 230.
— ob. Jan ksi.
Gniezno m. 368; II 139.
— arcybiskup 60, 69, 182, 252,

312, 313; II 147, 181, 183.

— ob. Bodzanta, Mikoaj Trba,
Wojciech Jastrzbiec.

Gniewków 312; II 27.

Gniewno (Mew) m. 256; II 266.

Goldynga, komtur z ... 261, 336.

Goli Jarosaw, historyk czeski

II 379, 389.

Golykunt, mudzki magnat 342.

Goabiec nad Dunajem 182; II 207.

Golub m. 263; 85, 146.
— komtur z ... II 22.

Goswin ob. Aschberg Goswin.
z Gotardowa Warcisaw h. Lis 219.

Gotfried v. Hohenlohe, mistrz Za-
konu 7.

Gotteswerder, zamek nad Nie-

mnem 30. 167.

Grabie, zjazdy z Krzyakami w...

321; II 3, 5, 54.

Grabów, zamek 137.

z Granowa "Wincenty, kasztelan

niekielski 217.

Grecya (Bizancyum) 296, 384.

— ob. Jan Paleolog, Emanuel Pal.

Grodek m. 78.

Grodno m. 30, 42.44, 55, 94, 95-
99, 103. 104, 109, 110. 114, 211,

262; II 225, 226, 229, 242, 248.

— ziemia 31, 32, 49, 54, 92, 166,

167, 193, 239.
— zjazdy Ii 153, 160, 236.

Grunwald, bitwa 248, 260, 265,

270, 355; II 136.

Grzegorz XI, p. 21, 60
Grzegorz XII, p. 356, 363.

Grzegorz Camblak, metrop. ki-
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jowski 383, 384, 386-388, 390,

391, 395, 396, 398-402, 404; II

113
Gullebert de Lannoy ob. de Lan-

noy.
Guttstad, m. II 7.

Gunter hr. Sohwarzenburga 30.

Gwiller, biskup Lozany, legat

pap. 352; II 9.

Habsburgowie 333.

Habundi Jan, arcybiskup Rygi ob.

Jan Habundi.
Haf 210.

Hako, król Norwegii 153.

Halesz ob, z Wrzeszczowa.
Halicz m 78.

— metropolia 379, 380, 385.
— powiat II 297.

— szlachta II 354.
— ziemia II 367.

— wadyka 374.
— ob. Antoni metropolita.
Hammerstyn m. 2ó9.

Hanza 1, 3, 114,133, 144, 152,153,
257. 280; II 25, 192, 206.

Hanulo. starosta wileski 41, 70.

Harria, prow. inflancka II 256.

Hecht Albrecht, pseudo -biskup
Dorpatu 47, 140.

Heilsberg m, II 7.

V. Helfenstein Wilhelm, arcykom-
tur 109, 167.

Hennig Scharfenberg, arcybiskup
Rygi II 194. 195, 200.

Henryk Anglik, kardyna II 181.

Henryk IV, król Anglii 29, 230,

231, 265, 296
Henryk V, król Anglii II 15, 53,

169.

Henryk Bawarski ks. II 39.

Genryk Brzegu ks. 34.

Henryk Gogowski ks. 129.

Henryk Holsztyn ks. 30.

Henryk Mazowsza ks. nominat
pocki 101.

Henryk v. Orseln, w. mistrz Za-
konu 7.

Henryk ob Plauen, w. mistrz Za-
konu n. 291, 293—295, 297,

303. 313, 316, 318-326, 341,

345, 346; II 1-4. 11,30.
— ob. Plauen H., komtur Swioa.

Henryk Yogelsang. biskup War-
mii 85, 257, 311, 320.

Henryk, biskup Sambii 257.

Henryk Tusemer, w. mistrz Za-
konu n. 7, 29, 30.

Henryk ob. Bersewitz, Borys zRo-
senberga.

Herasym, wadyka wodzimierski
385.

Herman Cylejczyk ob. Cylej czykH.
Herman ob. Dasberg Ryanin.
Hervoia, ban Kroacyi, Bonii 300,

405.

Hess Benedykt, prof, uniw. krak.
II 276.

Hieronim, praski prof. 388; II 63.

Hinko Kruszyna II 50.

Hleb Konstantynowicz, knia 339.

Hleb wiatoslawicz, smoleski ks.

69, 118.

Hohenstein, z. w Prusiech 255.

Hohol, wadyka wodzimierski
382.

Holland m. 2B1 ; II 7.

Hollandya ob. Wilhelm ks. Hol-
landyi

Horebici II 50.

V. Hornhusen Burhard, landmistrz
inflancki 6.

Horodo m. 327, 340, 346, 348;
II 1!2, 394, 395, 396, 401.

Horodo, powiat II 136.

— unia w ... 34.3, 344, 347, 348,

350; II 189.

Hradczyn w Pradze Cz. II 50. 51.

— koronacya Zygmunta II 68.

Hrubieszóyy m. I 136, 382.

Hryko Konstantynowicz, knia
102.

Hus Jan 355; II 64, 65.

Hus Mikoaj II 37, 64, 71.

Husyci II 94, 95, 240.

~ wyprawy II 172.

— zyyizek przeciwko ... II 132,

133.

Husytyzm II 373.

Jadwig, królowa 57, 70—72, 76,

78, 83, 91, 101, 104. 109, 110,

116, 129, 130, 134, 135, 147—
149, 151, 152, 156, 158, 159,

164. .337; II 62, 287, 291.

Jadwiga, córka króla Wladysla-
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wa Jagiey 303, 305, 341; II

72, 131, 119-121, 129, 291,

296, 297, 299.

Jadwiga, córka Wadysawa ks.

Opolskiego 98, 128.

Jadwiga ks. córka Towwia, o-
na Barnima V 231—233.

Jadwiga ob. Pilecka.

Jadwingowie ob. Sudawia.
Jakób Burbon ks. 377.

Jakób Campolo, biskup Spoleto,
legat pap. II 26, 38, 41.

Jakób de Paravesino, legat pap.
II 54.

Jakób Kurdwanowski, biskup po-
cki 186, 245, 277, 354, 396 ; II 27.

Jakób ob. z Kobylan.
Jan XXIII, p. 297, 322, 334, 352;

II 10, 95.

Jan, ks. Bawaryi II 35.

Jan, biskup Brandenburgii II 39.

Jan bez Trwogi, ks. Burgundyi 377.

Jan, król Czech 29; II 140.

Jan Domenici z Raguzy, kardy-
na H57; II 35.

Jan, ks. gogowski 278.

Jan Paleolog, cesarz Grecyi 377,

382.

Jan, biskup lubuski 136.

Jan Baba, wadyka ucki, metrop.
halicki 377, 379, 380, 382.

Jan, Meklenburgii ksi 141.

Jan, mazowiecki ks. ob. Janusz.
Jan II, arcyb. Moguncyi, elektor

288; II 24.

Jan. ks. Norymbergii, burgrabia
II 35.

Jan, opawski ks. 60, 235.

Jan Kanissa, ostrzychomski ar-

cyb. 135, 292.

Jan Abeczier, biskup Pomezanii
257; II 24.

Jan, palatyn Renu II 8.

Jan Habundi, arcyb. Rygi II 24,

193, 194, 207.

Jan Sinten, arcyb. Rygi 33, 48,

139, 140, 144; II 257.

Ja Wallenrod, arcyb. Rygi 140,

144, 165, 267, 290, 324. 353,

35i; II 8, 15.

Jan, biskup Warmii II 7.

Jan Kropido, ks. opolski, biskup
wocawski 129, 130, 134, 320,
3o4; II H9, 349. 357.

Jan Pella, biskup wocawski U
151.

Jan Szafraniec, biskup wocaw-
ski II 278, 396.

Jan, biskup wiirzburski 267.

Jan, ks. eganski 177.

Jan ob. z Bambergu, z Chotimicz,
Czarnkowski, Czenek, Falken-
berg, Hus, Kardyna, Parvus,
z Pilczy, z Pokrzywna, z Ra-
guzy, Sayn, Schónfeld, z Szcze-
kocina, z Tarnowa, z TuHsz-
kowa, Yrebach.

Janusz, ks. mazowiecki 43, 55,

83, 88, 89, 213, 219, 252, 262,

309; II 6, 48, 52, 53, 70, 135, 139.

Janusz, ks. raciborski 276; II 78,

79, 113.

Janusz ob. Brzozogowy, z Ko-
cielca.

Jamunt, namiestnik smoleski 118,

Jarimferdei, car tatarski II 84.

Jarosaw, arcyb. gniezn. 188; II

335.
— Jasieniec, m. II 9, 41, 153, 158.
— rozejm w ... II 266, 267.
— zjazd II 156.

Jastrzbiec ob. Wojciech J., arcyb.
gniezn.

Jako ob. Olenicki, z Tenczyna.
Jawmuntowicze, ks. 16.

Jawnuta, ks. 33.

Jedlna, zjazd w . . . II 43, 227, 228,

247, 291, 383.
— przywilej szlachty II 268, 287,

288, 3U0, 302.

Jeremferdei, car Tatarów krym-
skich II 402.

Jeruzolima II 368.

Jerzy, ks. bezki 79.

Jerzy Dowgowd, ks. 149.

Jerzy Lingwen, ks. 199, 202.

Jerzy Micnajowicz, ks. 149.

Jerzy Narymuntowicz, ks. 9.

Jerzy Horroch, biskup passawski
II 39.

Jerzy Nos, ks. piski 202.

Jerzy, ks. sucki 79.

Jerzy Swiatoslowicz, ks. smole-
ski 69, 89, 118, 192, 193, 195,

196, 199.

Jerzy ob. Wirsberg.
Jeewo, w. 246.

Inflanty 5, 6, 35-38, 45, 85-87,
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90, 96, 106, 112, 119, 137, 138,

142, 143, 195, 196, 198, 201,
203, 215, 253, 261, 263, 316; II

157.

Inflanty, episkopat 10, 15, 112,

154; II 146, 255, 272,274, 358.
— landmistrz 5, 29, 36, 39, 40, 43,

44, 47, 68, 76, 154, 165, 168,

223, 261, 267, 306, 318, 342; II

16-18, 21.

— ob. Burchard von Schwenden..
Rutenberg Cis, Wolkin, Wil-
helm von Frimersheim.

Inflantczycy 36, 167.

Ingolstad ob. Ludwik ks.

Innocenty IV, p. 313.

Innocenty VI, p. 21, 23, 60.

Innowroclaw 263, 312, 314; II 15,

23, 297.

— poselstwo Fryderyka brand,
w I... II 131.

Jodok, margrabia Moraw 238,

275; II 115.

Johannici, zakon ryc. II 49, 118,

Johannisburg 31.

Józef, patryarcha Konstantyno-
pola 391 ; II 368.

Julianna, ona Witgda II 389.

Julianna Twerska, matka króla
Wadysawa Jag. 20, 32, 33,

34, 55, 102.

Jungingen ob. Konrad v. Jungin-
gen, m. Zak., Ulryk v. Jun-
gingen, m. Zak.

Jurbork,zamek nad Niemnem 13,

54, 86, 104, 169.

Juriew. m. 200.

Juryj Kouszno, knia 340.

Juryj, piski ksi 150.

Jutlandya II 173.'

Iwan kozielski, ksi 19.

Iwan Olgimuntowicz, olszaski
ksi 37, 95, 149, 197.

Iwan Wlodzimierzowic, proski
ks. II 205.

Iwan Andrejewicz, ks. nam. Psko-
wa 117.

Iwan Teodorowicz, ks. Riazania
n 204.

Iwan, ks. smoleski 69.

Iwan Michajlowicz, ks. Tweru 195.

Iwan Wszewoodowicz, ks. Twe-
ru 117.

Iwan wiatoslawicz ks. Wiazmy
19, 193.

Iwan ob. z Rudomina.
Izaak , wadyka czernichowski

384.

Izasaw, ks. kijowski 386.

Izborsk, m. 196.

Kaffa, stolica Krymu 119, 122,

375; II 374.

z Kalinowy Zaremba II 394.

Kalisz, m. IHO, 133.
— kasztelan 182.
— pokój w ... 132, 172, 176, 239;

II 70, 73.

Kalmarska unia 152, 153.

Kauga, m. 13.

Kamie, z. 219.
— biskup II 84.

Kamieniec podlaski, m. 55, 175.
— podolski, m. 167, 272; II 3H5.

Campolo Jakób ob. Jakób Oam-
polo, biskup spoletaski.

Kanaan, wierzyciel królowej II

338.

Gapri Bartomiej ob. Bartomiej
Capri, biskup medyol.

Karawul, z. 272.

Karbowiak, historyk szkolnictwa
II 322.

Kardyna Jan, zwany K., pose
czeski II 71.

Karkhusen, z. 6.

Karowy Tyn, z. II 82, 83.

Caro Jakób, historyk 338, 339; II

401.

Karol IV, cesarz 2, 21, 23,29,47,
60, 69; II 64, 129.

Karol VI, król Francyi 360, 365;
II 14.

Karol z Trewiru, w. mistrz Za-
konu n. 7.

Karpaty 282.

Katalonia 300.

Katania, biskap z ... 365.

de Kaza Kakas Wadysaw, ka-
sztelan Potoka 70.

Kazimierz Wielki 2, 8, 9, 12, 18,

21—23, 60, 61, 64, 65, 182,

172, 179, 312, 375, 379.

Kazimierz Jagielloczyk II 395.

Kazimierz, ks. Mazowsza II 139,

140, 142.

W/adysiaw Jagieo. T. II. 27
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Kazimierz ks. Szczeciskil27, 252,

260.

Kazko, ks. Dobrzynia 128.

Kazko, ks. szczeciski 3
Kerdute, bojar 102.

Keremberdei, car Tatarów krym-
skich ¥)2.

Kerszdorf Franciszek, landmistrz
infl. 6.

Kezmark, m. 240, 241 ; II 103, 104,

127, 146, 190, 219.

— przymierze II 105, 106, 108,

134, 140, 161, 166, 168, 186,

379, 380.

Kiczka Mikoaj, kanonik pozn. II

322
Kiejstut 8, 20, 30-45, 47, 48, 50,

60, 75, 87, 121, 122.

Kijów. m. 17, 19, 33, 101, 116,

117, 121, 123, 147, 200, 272,

376, 382, 383, 395.
— awra 402.
— metropolita 359, 387, 402, 404;

II 212.
— ziemia (Kijowszczyzna) 13, 15,

202; n 16.

— ob. Wodzimierz, ksi kijow-
ski.

Kilia, m. 387; II 220, 375.

Kinzgailo, starosta zjmudzi 351.

Kipczak, horda ob. Edyga.
Kirempe, m. 196.

Klemens VI, p. 313.

Klemens IV, p. 21.

Klemens VII, p. 47, 83, 140.

Klemens ob. Moskorzewski W-
tróbka.

Kluczbork, m. II 7, 8.

Kajpeda (Memel), m. 167, 214,

305, 312, 316.
— komisya gran. II 149, 151.

Kodawa, m. 74.

Kniprode Winryk, m. w. Zakonu
ob. Winryk Kniprode.

z Kobylan Domarat 310.

z Kobylan Jakób 205, 310.

Koczubejow, port czarnomorski
384.

z Kokorzyna Andrzej, prof. uniw.
krak. II 276.

Kolonia, arcybiskup 84, 85, 125.
— ob. Teodoryk.
z Kolsztyna Hinek ob. z Wald-

steinu Hinek.

Koomna, m. 119, 200,
Koomyja, powiat II 297, 354.

Kooa, m. 196.

Kotyniany, m. 90, 95.

de Comitibus Franciszek, huma-
nista II 368.

z Koniecpola Jan II 394.

Koniecpolska Kachna II 395.

Konin, m. 297.

Konrad z Egloffstein Deutschmei-
ster n. Z.

Konrad v. Jungingen, w. mistrz
Zakonu n. 104, 106-108, 140,

157, 172, 181, 186, 195, 198, 223.

Konrad, ks. mazowiecki 3.

Konrad, arcyb. Moguncyi, elektor
126; II 224.

Konrad, ks. Olenicy 85, 130, 220,.

221; II 230.
— Biay, ks. olenicki 252.
— Kantner, ks. olnicki 303; II 15.

— Starszy, ks. olenicki II 15.

Konrad Wallenrod, w. mistrz Za-
konu n. 98, 99, 131, 138, 139;
II 351.

Konrad v. Vitinghove, landmistrz
Inflant 169, 198.

Kanrad, biskup wrocawski II 24,

39, 102, 184.

Konrad Zollner v. Rotenstein, w.
mistrz Z. n. 44, 51-53, 57, 62,

67, 72, 84, 85, 311.

Konrad ob. Frankenberg, Ky-
burg, Towwi, Weinsberg.

Konstancya, m. II 5, 12, 14, 15,

20, 65, 113, 223.

Konstancya, sobór w . . . 152, 297,
351—353, 368, 370, 384, 387—
389, 391, 392, 394, 399, 402,

405; II 10, 11, 29, 355.

Konstanty, ks. biaozierski 117.
— ks. Olgerdowie 102.

— brat Wasilego moskiewskiego
w. ks. 196, 198.

Konstantynopol, Carogród 22, 376,

377, 381-383, 40, 401; U 187.
— patryarcha 115, 119, 200.
— — ob. lózef.

Konstantynopol ob. Emanuel Pa-
leolog, Jan Paleolog.

Contarini, pose Wenecyi 296.

Kopestrzyn, bitwa II 264,

Kopyl 116.
— ob. Wodzimierz Olgerdowicz.
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Korcbog Piotr II 117, 124, 269.
Korczyn 218, 231; II 352.
— zjazd 177; U 225, 288.

Koreccy, ksita 16.

Korjatowicz ks. ob. Fedor.
Koronowo, m. 262, 263, 265.

Korybut, ks. 8, 33, 45, 58, 59, 94,

99, 103, 105, 114—116.
Korybut Zygmunt, ks. II 74—77,

79-82, 84, 85, 91, 92, 95—101,
104, 105, 107-109, 124, 132,

165, 17H-177, 180, 181, 215,
222, 260, 276, 383.

Korygielo Kazimierz ks. 33, 45, 69.

Kocian, m. II 297.

z Kocielca Janusz Kocielecki II

46, 151.

z Kocielnik Strasz ob. z Biaa-
czowa Strasz.

Kossowo pole, bitwa 79.

Kostelna, m. 196.

Koszyce, m. 242, 286; II 27, 28, 42.
— przywilej 73; II 328.

Kotka, panna dworu królowej II

395.

Kowale m. II 67, 85.

Kowno, m. 11, 30, 53, 89, 97, 99,

105, 161, 165, 174, 175, 184,

205, 210, 214, 215, 222, 303,
304, 306; II 52, 248, 249.

— kantor niemiecki II 251.
— klasztor Franciszkanów 122;

n 360.
— zjazd 188, 199, 207.

z Kozieglów Krystyn 129, 349.
Kozielsk 196.
— ob. Iwan ks.

Kozów biskupi, m. 244.

z Kozowa Mikoaj, prof. uniw.
krak. II 276.

Kónigsburg, zamek nad Dubis-
s 205.

Kraina, nad Noteci 219 ; II 7, 145.

Kraków, m. 68, 74, 76, 118, 128,

130, 133, 136, 138, 141, 154,

166, 201, 229, 233, 254, 265,

296, 309, 314, 330, 333, 383;
II 31, 119, 120, 127, 129, 132,

134, 143, 149, 155, 184, 200, 336.
— Benedyktyni na Kleparzu 372.
— biskup II 183.
— dysputa husycka II 72.

— kasztelan 247.
— profesorowie 371.

Kraków, przysiga królewiczowi
II 296.

— przywilej II 261, 268, 287, 288,
300, 302.

— rycerstwo II 36.

— uniwersytet 151, 254, 373 ;n 323.
— biskupi, ob. Wojciech Jastrz-

biec, Zbigniew Olenicki, Piotr
Wysz.

z Krakowa Tomasz, prof. Sor-
bony II 336.

Kraska Jan II 394.

Kraza, mieszczanin praski, spa-
lony II 49, 66.

Krewo, m. 40, 44, 67, 70; II 345, 351.
Kroacya 405.

Królewiec, m. 53, 67, 95, 214, 256,
259, 260, 261; II 250.

Kropiwna, m. 197.

Krosno, m. II 107, 336.

Kroe, m. 95, 351, 406.

Kryczew, w. 272.

Krym 118, 387, 404.
— Tatarzy, Orda, han 387, 395;

II 356.

Krystyn ob. z Koziegów, z Ostro-
wa.

Krywe 20, 26.

Krzemieniec woyski, m. 102, 117.
Krzepice, z. 137.

Krzeszów nad Sanem II 136.

Krzysztof ob. Gersdorf.
Kujawy 25, 127, 128, 130, 158, 210,

226, 279, 310; n 7, 29, 153, 294,
341.

Kulikowskie pole, bitwa 39.

Kuno ob. V. Libenstein 169, 314.
Kurlandya, kuroski biskup D271.
— ob. Tiergart.

Kurowski ob. Mikoaj Kur. arcyb.
gniezn.

Kurowski Piotr U 394, 396, 398, 400.
Kurska zatoka II 249.

Kurztnik 246, 247.

Kutna hora II 76, 77.

Ktichmeister Micha, Sotys mu-
dzi, marszaek Zakonu. No-
wej Marchii wójt 7, 197, 206,
263, 279, 290-292, 321, 324, 326.

— ob. Micha Ktichmeister, w.
mistrz Z. n.

Kwidzyn, m. 160.

z Kyburga Konrad, komtur 109, 146.
— Rudolf, komtur, hr. 91.

27*
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Labiawa, m. II 251.

Lander v. Spanheim, landmistrz
Infl. 392.

Landesberg, m. komisye II 150,

160.

Lannoy Guillebert, podrónik 13;
II 193, 248.

Lansee Ludwik, komtur tor. mar-
szaek Z. n. II 193, 198, 236,

396, 401.

Laskary Andrzej ob. Andrzej La-
skarz, bisk. Poznania.

Laukosarga, boek lit. 26.

Lautenburg, m. 246"

Leck, rz. 95.

Leck, zjazd nad ... 161.

V. Leiningen, hr. 104.

Lelów II 297.

Leopold, Austr. ks. 31, 58, 70.

Leopoldynowie, ks. Austryi 296,

380, 333.

Lewicki Anatol, historyk II 295,

379, 393.

Lewoeza, m. II 107.

Libenstein Kuno, komtur 39.

z Lichtenberga Hinek Kruszyna
II 71.

Lida, m. 76, 104, 118, 196.

Ligasze, sdziowie lit. 25.

Lignica, m. 240.

Lingwen Szymon, ks. mcislaw-
ski 33, 45, 69, 94, 100, 115, 117,

118, 193, 267, 272.

Lingwen ob. lerzy Lingwen.
Lipa, wójt krzyacki z . . . 159.

Lipno, m. II 297.

Lipany, klska Taborytów 283;
II 63.

Litwa, passim.
— godnoci i urzdy 347.
— swobody szlachty 343, 347.
— herby 348.
— ydzi II 250.

Litwa ob. ks. Roman Lit.

Londyn, m. II 12.

Loa Otik, wódz Sierotek II 248,
278.

Lotzen, m. 168.

Lubart, ks. 8, 9, 43, 60, 78, 92.

Lubawa, m. 247.

Lubawski Matfiej, historyk 339.

Lubeka, m. 138—140.
Lubicz, myn fortyfik. nad Drwc

II 46, 152—156, 189, 218.

Lublin, m. 95, 95; II 335, 385.
— sejmy wspólne w . . . 344, 348.
— zjazdy 71; II 74, 78, 89, 288,

329.

Lubowla, m. 29.^, 299; II 219.
— traktat 282-287; II 14, 20, 43,

107.

Lubuck, m. 193.

Lubusz, biskup z ... pose do Ja-
giey II 128.

— ob. Jan, biskup lubuski.
Ludolf Kónig z Weizan, w. mistrz

Z. n. 7, 29, 30, 311; II 40.

Ludwik II, bawarski cesarz 85,

314.

Ludwik, ks. Bawaryi 287; II 102.

Ludwik, ks. Brzegu II 243.

Ludwik, ks. Ingolstadu II 119, 131.

Ludwik W., król wgierski 8, 9,

21, 23, 29, 31, 34, 35, 57, 58,

60,78,79,127, 156; 11117,349.
Ludwik, palatyn Renu II 102, 125,

126, 209.

Ludwikowo w ... 249.

Luterberg Otto, landmistrz infl. 6.

Lwów, m. 77—79, 201, 395; II 297,

335, 336.
— arcybiskup II 179.

— powiat II 297.
— wojewoda II 278.
— ziemia II 262.

z abiszyna Maciej, wojew. brze-
sko-kuj. 217: II 151.

z acucnowa Jan 349.

acut, m. 395; II 47, 219, 380.

auma, bóstwo lit. 26.

azarz, Serbii despota 79.

czyca, m. 130, 139 ; II 155, 299,

352, 381, 396.
— konferencye z Z. n. II 236.
— synod II 99, 138, 175.

— wojewoda 91.

— zjazd dostojników II 45, 49,

69, 70, 72, 75, 105, 294.

czycki Piotr, pose Zygmunta
II 163.

okietek, król ob. Wadysaw
okietek.

uck, m. 8, 11, 17, 55, 119, 211;
II 163, 191, 212, 378, 388, 390»

— rozejm w ... II 259, 261.
— wadyka 374, 382.

— ziemia 9, 123.
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uck, zjazd monarchów II 184,

208, 212, 213, 215, 220, 242, 268,
362.

— z Zeledynem carem Tatarów
387.

uck ob. Andrzej bisk., Jan bisk.

ukomla, m. 68.

— ksita, ksistwo 16, 123.

uyce 253; II 162.

ysa góra, klasztor Benedykt. 63.

Maciej, wojewoda gniewkowski
321.

Maciej, wojewoda kaliski 345.

Maciej ob. z abiszyna Maciej.
Maciej, biskup przemyski 277.

Maciej ob. z Wsosza.
Maffiolus Lampugnana, arcybisk.

Raguzy legat p. 73, 82.

Makray Benedykt, dr. komisarz kr.

Zygmunta 297-304, 307—316,
327, 341; II 2, 5, 310.

Malborg, m. 27, 52, 57, 81, 96,

107, 1 16, 138, 146, 157, 163, 164,

167, 168, 170, 174, 180, 184, 185,
192, 201, 204, 215, 218, ^24, 252,
259-263, 269, 272, 291, 292,

302,336,345; II 11, 21, 56.85,
119, 121, 135, 224, 242.

Malski Wojciech, podkomorzy
sandomierski II 47.

Malski Wojciech, kasztelan czy-
cki II 398.

Maldrzyk, sekretarz Witolda II

227, 360, 380. 385.

Magorzata, królowa Danii 144,

153, 154.

Magorzata, dobrzyska ksina
34.

Maopolska 11, 177, 315; II 62, 74,

81, 293.

Mamaj. car Biaej Ordy 31, 39.

Manuel, cesarz bizant. ob. Ema-
nuel.

Marchia Brandenburska 179, 183;
II 57, 67, 115, 116, 119, 120,

121, 129, 130, 280, 371.

Marchia Nowa 16, id, 90, 130, 149,

150-153, 159-165, 176, 178—
183, 231, 234, 263, 275, 292—
294; II 5, 49, 67, 115,117,124,
131, 224, 230, 236, 239, 266.

Marchia Nowa, sotys 184, 219;
II 46, 384, 385.

Marchia Stara 12, 115.

Marcin V, p. 365—367, 369, 393,

395, 396, 398, 399: II 10, 22—
24, 42, 49, 54-56, 58, 59, 75.

80, 87-90, 93, 94, 98 - 105, 110,
113, 121, 127, 128, 130, 132,

137, 139, 159, 164, 167—171,
176—182, 185, 186, 188, 194,
195, 197, 200, 208, 209, 211,

212, 237, 241—244, 257, 275,
280, 331, 383, 391, 392.

Marcin ob. z Wrocimowic.
Marienwerder nad Niemnem, za-

mek 53, 56.

Markward ob. v. Rassow ; v. Salz-
bach.

Marmarosz, wojewoda ob. Balica.
MarsigUo, Paduaczyk 21.

Marya, królowa Wgier 70, 72,

184, 135, 233, 275.

Marya, córka Ludwika wg. 62.

Marya, siostra Bazylego w. ks.

Mosk. 117.

Marya, ona Warcisawa VII 153.

Marya, ks. witebska 68.

Maszkowsk Zyndram, miecznik
krak. 246, 248.

Maurycy ob. Rvaka.
Mazowsze 13, 14, 22, 23, 25, 34,

51, 52, 55, 74; II 130,135, 176,

213, 258, 326; II 5, 40, 248.
— ksita 4, 244, 261, 262, 311,

312; II 3, 324.
— ob. Aleksander ks , Bolesaw

ks., Kazimierz ks , Janusz ks.,

Ziemowit ks.

Medyka w .., 292.

Medyolan, ksi z ... 297; II 114.

— ob. Filippo Maria, Galeazzo
Yisconti.

Mejden, boek lit. 26.

Mejszagoa. m. 95.

Meklenburgia II 126, 334.
— ksita II 113, 115, 116.

— ob. Albrecht ks., Jan ks., Ul-
ryk ks.

Melno, pokój nad jeziorem 270;
II 85, 86, 97, 103—106, 145,

148, 152-154, 192, 279, 335.

z Melsztyna Spytek, kaszt. krak.
110, 117, 121, 127, 137, 167,

215; II 364.

z Melsztyna Spytek, syn kaszte-
lana, husyta II 175, 396.
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Melsztyscy 71.

Mendog, Mindowe 10, 22, 59, 85,

113.

— darowiznaM. 269, 302, 304,314;.

Merecz, m. 98, 99, 104, 162.

Metenburg, zamek nad Net 99,

308, 310.

Micha, arcj'b. Betlejemu 379.

Micha Aleksandrowicz, ks. Tweru
115.

Micha Kiichmeister, w. m. Za-
konu II 1, 3, 4, 7, 11, 13, 15-
22, 24, 26, 29, 30, 61, 53, 54,

57—61, 262.
— ob. Kiichmeister M. , sotys

/jmudzi.

Micha Jawnutowicz, ks. zasaw-
ski 102, 150.

Michaowska ziemia 262; II 3, 5,

6, 25, 39, 40, 42, 85, 147.

Michaowski Mikoaj , kasztelan
krak. II 225, 229, 265, 268,

381, 384, 399.

Mielnik, m. 43.

Miedniki m. 67, 99, 168, 351, 406.

Midzyrzecz, starosta z ... 178.

z Mikuszowicz Mikoaj, notariusz
króla 346.

Mikoaj Kurowski, arcyb. gniezn.

217, 220, 308.

Mikoaj Traba, arcyb. gniezn. II

27, 39, 104, 137, 321, 323.

Mikoaj, podkanclerzy Polski 262.

Mikoaj, raciborski ks. II 113.

Milioaj, sandomirski wojewoda
II 48.

Mikoaj, wileski biskup 277.

Mikoaj, pisarz Witoda 211.

Mikoaj, kaszt. Zawichosta 70, 71.

Mikoaj ob. Cybulka, Gara, Hus,
z Mikluszowic, Sepieski.

Mindowe ob Mendog.
Minga, rz. 90.

Minigaio, starosta Oszmiany 150.

Minimunt, mudzki magnat 342.

Misk, m. 32; II 204.
— ziemia 32.

Mircza, besarabski wojew. 79, 80,

242, 328, 384, 395.

Minia 253, 280; II 222.
— ksi II 265.
— ob, Fryderyk ks., Wilhelm ks.

Mitaj, kandydat na metropolij
mosk. 375.

Mocenigo, pose Wenecyi 296.

Moguncya ob. Konrad arcyb.
Modawia 93, 233, 238, 284, 285;

II 108, 120, 213, 214, 238, 375,
395.

— bojarowie 135.
— wojewoda II 348.
— ob. Alexander woj., Eliasz, Ro-

man, Piotr.

Modawianie II 260, 262.

Monwid, kasztel wileski 102, 150,
174, 205, 208, 303.

Montygierd II 230.

Morawianie II 231.

Morawy 145, 280, 334; II 98, 177,

221, 278, 340.

ob. Jodok mrbia. Prokop mrbia.
Morg, m, 255, 263.

Morska Klichna II 395.

Mociska, szlachta z II 354.

Moskorzewski Klemens 96 — 98,

KjO; II 247.

Moskwa, m. 14, 18—20, 22, 36,

39, 44, 94, 96, 115—119, 182,

191, 193, 197, 200, 202, 207,

208, 223, 374, 375, 383, 387,

392—394, 402, 404; II 187, 188,

205, 258, 260, 272.

Mosty (Brux) II 119.

Moszko Bogacz II 337.

V. Mollen rycerze 89.

Mcisaw 32, 68, 69, 115. 123.

Mszczug z Dobrzynia 129.

Munkacz, m. 134, 337.

Murad II, sutan 400, 401; II 220,

238.

Murzynów, Murzynno 164, 244,

267, 321 ; II 13, 17, 19, 23, 25,

53, 85.

Nako, m. 133, 263, 346; II 297.

Narew, rz. 31, 168, 244.

Narbona, m. II 12.

Narwa, rz. 4, 198, 201.

Natrimpe, boek lit. 25.

Narymuntowicze, ksita 33.

Neapol ob. Wadysaw ks.

Neidenburg, m. 263.

Nemonin, rz. II 251.

Neta, rz. 99, 101.

Neu-Beiern, nad Niemnem zamek
54.

Neu-Garten, nad Niemnem zamek
101.
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Neuhaus, zamek b
Neu-Marienburg, zamek nad Nie-

mnem 30, 52, 54.

Niedzbork 90, 309; II 7.

Niemcy, Rzesza Niemiecka 2, 4,

5, 19, 27, 81. 145, 154, 166, 214,

236, 258, 279, 281, 282, 295,

320, 322, 324-326, 345; II 26,

31, 35, 44, 120, 121, 243, 372, 373.

Niemcy, elektorowie II 25, 41, 84,

100, 103, 132.
— stany II 37.

Niemen, rz. 4, 7, 14, 22, 28, 30,

53, 56, 97, 104, 105, 161, 168,

210, 214, 350; II 249, 250.

Niemiecki Bród, zwycistwo hu-
sytów II 76, 77, 91, 123.

Niepoomice II 71—75.
Nieszawa, m. 244, 264; II 6, 7,

25, 40, 42, 85, 151, 158.— komtur II 22.

— ziemia 267; II 146, 149.

Niewiaa, rz. 53, 90, 112, 175. 203.

Niewiesza Jan, kanonik II 322.

Nikopolis 135, 378, 381; 1136,42.
Nil, patryarcha Konstantynop.

374, 375.

Nissa, m. II 86.

Nonadiej, boek lit. 26.

Nordenburg, zam. nad Niemnem
30.

Norkitten, m. 304.

Norwegia 140; II 347.

— ob. Albrecht król, Hako.
Norwegowie 153.

Norymberga, m. II 122, 283.

— burgrabia ob. Jan, Fryderyk ks.

— sejm Rzeszy w ... II 84, 85,

1Ó2, 124, 125, 231, 234.

Nowa Marchia ob. Marchia Nowa.
Nowa Wie (Spi) 276, 277.

Nowa Wie, zjazdy II 17, 19, 23,53.

Nowe, m. 256, 264.

Nowogród Siewierski 200.

Nowogród Wielki 3, 4, 14, 19, 29,

36, 94, 99, 112, 114, 115, 117,

119, 166, 173, 191, 194-196,
198, 202, 293, 387, 392, 393; II

157, 187, 188, 192, 193, 197

198, 203—206, 208, 251, 356, 374.

— posowie 282.
— wikaryat apostolski 368, 490;

II 23.

— wadyka 374.

Nowogródek Litewski 32, 99, 104,

122, 400.
— sobór 384, 385, 387.

Nowosielsk, ksita II 204.

Nowy Dwór, zamek myliwski
pod Wilnem 303.

Nurzec, rz. 13.

Odojew, m. 199.
— ksita II 204, 214.

Odra, rz. II 334.

Odra (Oderberg), m. II 215, 216,
222.

Ofanas, aziebny króla II 307.

Ofka, wdowa po królu Wacawie
II 78.

Ogon Andrzej 129.

Oka, rz. 13, 39.

Olaf, syn Magorzaty duskiej 153.

Olaus, biskup z Westeras II 200.

Oleg, razaski ks. 115, 116, 118,

119, 192, 193; II 205.

Oleniccy 349.

Oleniccy, ksita II 113.
— ob. Konrad ks.

Olenicki Jako, starosta Wilna
100, 101.

Olenicki Zbigniew, sekr. króla
biskup krakowski 334; II 28,

41—43, 46, 78, 147, 156, 185,

217, 225, 226, 229, 240, 247,

254, 260, 263, 276, 278, 294,

311, 323, 353, 376, 377, 381.

382, 384, 386, 387, 390, 401.

Olgerd 8-10, 12, 13, 18-23, 27—
32, 36, 51, 60, 121, 122, 124, 374.

Olszaskie ksistwo 16, 99.

— ob. Iwan ks. olszaski.
Olsztyn, zamek 137; II 296.

Olsztynek, m. 31; II 7.

Oomuniec, m. II 174.

Opawa ob. Jan ks., Przemko ks.

Opatowiec, m. 118.

Opoczka z. II 203, 206.

Opole, ksistwo 157.
— ksita 235, 335.
— ob. Bolko ks., Jan ks., Wa-

dysaw ks.

Oporowski Wadysaw II 154.

Orda ob. Krym, Kipczak.
Orda Zota 14.

Orleanu ks. II 14.

Orów, w. 267; II 13, 17, 19, 23,

53, 85.



424 WADYSAW JAGIEO

Osa, rz. 306; II 358.

V. Ost Burchard 179.
— Ulryk 179—181, 183.

V. Osterna ob. Popo v. Osterna
Mistrz W. Z.

Ostowie (von der Ost) 238.

Osterrode, m. 31, 219, 263.

Ostrogski, knia 110.
— ob. Fedor ks.

Ostroróg Sdziwoj, woj. pozna-
ski 264; II 27", 48, 117, 118,

151, 229; 266, 269, 292, 384,

396, 399.

Ostrów w grodzieskiem 101.

Ostrów w pskowskiem 196.

z Ostrowa Krystyn, kasztel, krak.

79, 71, 137; II 48.

Ostrzeszów 137.

Ostrzyhom, arcyb. ob.Jan Kanissa.
Owicim, ksita II 113.

Oszmiana, m. 67, 168; II 263,

264.
— klasztor Franciszkaski 122.

Otto. ks. szczeciski 106, 113, 127,

139—143, 154, 231, 232.

Otto, bisk. Trewiru II 209.

Otto ob. z Pilczy.

Ozylia, wyspa 2.

— biskup II 55, 237, 256.
— ob. Chrystyan Kubant, bisk.

Pabianice, m. II 278.

Pacanowski Floryan II 295.

Pacol, boek lit. 25.

Padwa, synod w ... II 170.

de Palatio Andrzej ob. Andrzej
de P., legat.

Palatynat nadreski 253.
— ob. Ludwik, palatyn.
Parczow, sejmy wspólne lit. pol"

H44.

Parma, biskup, legat soboru Ba-
zyl. II 280.

Parnawa 96.

Parvus Jan (Jean Petit) 360, 362,
369.

Pary H60, 361; II 12, 14.

— rozejm II 20.

Pasarga, rz. II 7.

Pasawa, biskup z ... II 39.
— ob. Jerzy Horrooh.
Pawe, Augustyanin prof. teol. 330.

Pawe Russdorf, w. m. Z. n. II 61,

85, 125, 128, 141, 146, 148,
152-154, 161, 199, 227, 236,
237, 239, 246, 251, 259, 264,

266, 270, 385, 397, 401.

Pawe Wodkowic, syn Wodzi-
mierza, rektor Uniw. krak.
354, 356, 358, 361-367, 388;
II 39, 54, 322.

Pawowski Stanisaw, bisk. pocki
II 136, 137-142, 176, 178, 276,
324.

Pelplin, m. II 266.

Pergrubis, boek lit. ?5.

Perjasawi, m. 198, 200.
— biskupstwo 374.
— ksita II 204.

Perkun, boek lit. 24, 26, 203.

z Perugii Kasper, legista 365.

Pitro Paolo Yergerio ob. Ver-
gerio.

Pilecka Elbieta ob. Elbieta, ona
Wad. Jagiey.

Pilecka Jadwiga 72.

z Pilczy Jan II 47.

— Otto, starosta wielkopolski 72.

Pilzno II 283.

Pimen, norainat metropolita 375,

386.

Pisk, m. 33.

— ksita 16.

— ob. Jerzy ks , Wasyli ks.

Piotr Anglik (Payene) pose cze-

ski II 71. 276, 282.

Piotr Wysz z Radolina, biskup
krakowski 188, 189, 373; II 47,

321, 327.

Piotr, wojew. mod. 79, 130.

Piotr Wormditt, prokurator Z. n.

239.

Piotr ob. Bicharano, z Rypina,
Sulima, Szafraniec, Wolfram.

Piotrków, m. II 352.
— przywilej II 289.
— zjazdy 187—189.
Placencya, biskup z . . . ob. Branda.
Plauen Henryk, komtur wic

260—263, 266, 269, 278, 281,

285, 285.
— ob. Henryk Plauen, w. mistrz Z.

Pock II 139, 250.
— biskup 312; U 138.

— ob. Jakób Kurdwanowski, Pa-
wowski.

Pobiedziska, m. II 297.

z Podjebradu Boczko II 71.

Podlasie 13, 14, 17, 31, 33, 49,

51 55.

Podole 9', 93, 110, 117, 120, 123,

184, 166, 185, 192 216, 238,

284, 336, 337, 403, '404; II 16,

264, 300, 304, 364.
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Podoliniec, m. 285.

Poggio, humanista 370.

z Pokrzywna Jan 147.

Polak Piotr, husyta II :-583.

Polenz Jan, pose króla Zygmunta
II 162.

Polskpi.

— biskupi II 328, 324.
— cechy II 336.

— chopi II 314, 338, 341, 352.
— dostojestwa i urzdy II 317.
— drogi handlowe II 335.
— kolonizacya II 320.
— konfederacye i zwizki II 330.
— koció w ... II 320!
— ajanie II 211.
— handel II 334.
— hafciarstwo II 308.
— herby II 332.

— majtek rycerza II 808.
— malarstwo wschodnie II 308.
— mieszczastwo II 333.
— mowa aciska II 310; 319.
— parlamentaryzm II 328.
— partykularyzm ziemian II 331.
— pokora II 312.
— przywileje szlachty II 353.
— rachunki dworu i miejskie II

H06, 333.
— samorzd ziemiaski II 317,

328.
— sd lenny II 313.

— sdy ziemiaskie II 318.
— sejmiki II 329, 354.
— senat II 316.

— szlachta lenna II 312, 313.
— szlachty walki z duchowie-

stwem II 326.
— zjazdy prowincyonalne II 354.
— ycie dworskie i rycerskie II

306, 309.
— ydzi II 336.

Poga, m. 13, 14, 28; II 163, 154,

218, 363.

Poock. m. 15, 17, 33, 36, 37, 40,

68. 69, 76, 86, 117, 123, 194,

196, 271, 309; II 263.
— ksi ob. Andrzej.
— wadyka 374.

PoZoczanie 39.

Pomezania, biskup 106, 256.
— ob. Jan biskup P.

Pomituwa, w. 103.

Pomorzanie 25.

Pomorze gdaskie 4, 5, 132—134,
221, 238, 240, 253, 255, 262—
264, 316; II 3, 6,32,89,40,56,
85, 86, 126, 153, 334.

Pomorze zachodnie II 262.

Pomorze, ksita 4, 312; II 115.
— ob. Barnim, Bogusaw, Eryk.
— miasto II 25.

Popo V. Osterna, mistrz Z. n. 7.

Posilge Jan, kronikarz Z. n. 142.

z Postupic Wilhelm Kostka II 76,

78, 83. 276, 282.

Pozna 133, 232, 280; II 49, 336,
352.

— wojewoda 247.
— ob. Andrzej Laskarz, biskup.

Wojciec Jastrzbiec biskup.
Prabuty (Riesenburg), m. II 8, 85.

Praga czepka, m. 2, 229, 23«, 240,

372; II 49, 65, 83, 283.
— arcybiskup 60.

— kollegium litew. 151.
— uniwersytet H35; II 355.
— studya Polaków II 63.

— zgromadzenie magistrów II 90.

Praanie (utrakwici) II 37, 68, 71,

82, 283.

Prenzlau, m. II 131.

Preussisch Mark, m. 255.

Preszburg II 78.

— rokowania z husytami w ...

II 102, 123, 220. 224.

Prosk, ksita 204.

— ob. Iwan Wodzimierzowic ks.

Prokop, mrgbia morawski 136.

Prokop Wielki, Taborytów wódz
II 169, 181, 222, 23i-, 276, 282.

Prokop ysy, wódz Taborytów
II 282, 283.

Prusy.
— biskupi 6.

— handel II 335.
— miasta II 26.

— projekt podziau II 39.

— stany 322, 341, 345.

Przegoa, rz. II 249.

Przekora Jakób II 206.

Przeom, m. 99, 168.

Przemko, opawski ks. II 102, 384.

Przemyl, m. 78, 292, 293, 395;
II 335.

— szlachta II 354.
— wadyka 374.

— — ob. Gelazy, wadyka P.
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Przemysaw, cieszyski ks. 35.

Psków, m. 4, 14, 29, 36, 68, 108,

112, 117, 166, 168, 173, 191,
194-196, 198, 199, 202, 203,

223, 272, 387, 391-394, 404;
II 10, 157, 188, 192, 193, 195,

197, 198, 200—204, 356, 374.
— przymierze z Inflantami II 21,

150.

— wikaryat 368, 400; II 23.

Psza w Belzkiem II 136.

Puchaa, husyta polski II 82, 215,
216, 222, 230, 276, 383.

Pyzdry, m. 132, 133.

Rab Engelhard, marszaek Za-
konu 95.

Raci, zjazd, pokój w ... 88, 130,

157, 172, 174—177, 179, 193,

215, 264, 268, 269; II 28.

Racibórz ob. Janusz ks., Miko-
aj ks.

Raczyski Wyszek II 75 -77.
Radom 79, 149.

Radomsk, zjazd II 328.

Radosaw, syn ks. Olega raza-
skiego 193.

Radziejów, m. II 297.

Radzimiski Wincenty II 337.

Radzy 263.

Ragana, boek lit. 26.

Ragneta, zamek, ra. 54, 168, 169,

185, 316.
— komtur z ... 53, 99; II 2, 200.

z Raguzy Jan, Dominikanin II 171.

Rambold, starosta mudzi 215,

267; II 236.

z Rankowa Werner, pose Cze-
chów II 67, 68, 81.

V. Rassow Markward, komtur
Kajpedy 90.

Rastenburg, m. 168.

Ratno ob. Fedor ks.

Raza, ksistwo 115, 118, 197,

199, 272.*

— biskupstwo w ... 374.
— ksita 204, 214.
— ob. Iwan Teodorowicz, Oleg.
z Reetz Wedel 89.

Reneke hr.. Krzyak 92.

Reski palatynat ob. Palatynat.
Richental Ulryk, historyk II 341.
Riesenburg ob. Prabuty.
z Risenburga Ale II 283.

Ritterswerder, zamek nad Nie-
mnem 97, 99, 101, 104, 269.

z Rogowa Hincza II 394, .H96, 400.
Rokicana Jan, gowa utrakwistów

II 282—285.
Romajnie w ... 309.

Roman Michajowicz, ks. braski,
192.

Roman, ksi litewski 117.

Roman, wojewoda modawski 233.
Ronneburg, m. II 195, 257.
V. Rop Dietrich II 198.

z Rosenburga Henryk 264.
- Ulryk II 66.

Rosenowie, lennicy Inflant 140.

Rosieny 95, 103, 104, 204, 214, 351.

Roskowan Antoni, pose króla
Zygmunta II 163.

Rostoka, m. 141.

Rostów, biskupstwo w . . . 374.

V. Rotenstein Konrad Zollner ob.
Konrad v. R.

Rozgony Szymon 236, 276; II 384.

V. Róssel Teodoryk ob. Dorpatu
biskup.

Rudawa, bitwa pod ... 31.

z Rudomina Iwan, marszaek Do-
brzynia 129, 181, 184, 186, 189.

Rumbold 226; II 380, 396.

Rumszyszki 53.

Ruprecht, król rzymski 225, 231.

Ru Biaa .309.

Ru Czerwona 61, 77, 78; II 74,

108, 238, 241, 262, 293. 294,

298, 300, 303, 304, 314, 315,

339, 352, 364, 388.

Ru litewska II 363.

Ru Wodzimierska 14.

Russdorf ob. Pawe R. w. m. Za-
konu n.

Rutenberg Cis, landmistrz infl.

II 256.

Rvaka Maurycy, m. uniw. praz-
kiego 363, 367, 370, 396.

Ryga, m. 3, 194; II 255, 273.
— arcybiskupstwo 136, 357, 393;

II 30, 55, 237, 255, 392.
— handel II 250.
— kapitua 139; II 271.

Ryga ob. Jan Smten arcyb., Jan
Habundi arcyb., Jan Wallen-
rod arcyb., Hennig Scharfen-
berg arcyb.

Ryn (Rein), m. 31.
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Ryngala, siostra Witolda 101;
II 186, 214.

Rypin z ... 99, 219, 263.

z Rypina Jan winka 129.

Rypnica w ... II 7.

Rew 196, 200.

Rzym 138, 297, 381, 388; II 54,

57, 143, 170, 240, 242, 255, 256,
270.

Salzbach Markward, komtur Ra-
gnety 92-94, 109, 160, 211,
218, 216, 219.

Saksonia 253, 280; II 224.
— ob. Albrecht ks.

Saksonia Dolna, ksita II 117.

Salin, wyspa na Niemnie, ukady
109, 110, 112, 113, 150, 159,

164, 166, 215, 268, 302; II 249.

Samara, rzeka 13.

Samlandya, Sambia 261.
— biskup 256.

Sandomierz, m. 94, 130; II 140,
262, 400.

— wojewoda 247.

Sanok, m. II 297, 354.

Santok z ... 133, 179, 184, 207,

267; II 150.

Saraj, biskupstwo 374.

Sarnes Antoni, historyk II 386,
888, 394, 401.

Sayn Jan, komtur grudzidzki,
toruski 165, 239.

Scz Nowy 240, 242; II 35.

Schauenburgów dom ks. 152 ; II 33.

Schauenpflug Kasper, prokurator
Zak. n. 310.

Schiefelbein, m. 88, 259; II 16.

Schlick, kanclerz króla Zygmunta
II 162.

Schonfeld Jan, komtur Osterrody
109.

Schutte Jan, kanonik Ozyhi II 195.

Schwamberg Bohuslaw II 82.

Schwarzenberg hr., komtur gda-
ski, toru. 165, 287.

ze ciborzyc Scibor, wojewoda
Siedmiogrodu 236, 246, 276,

300; II 310.

Sebastyan ,wadyka smoleski 385.

Seczeny Franko 236.

Semen Drucki ks. 149.

Sepieski Mikoaj, sekretarz Wi-
tolda 303; II 158, 376.

Serbia II 238.

Serecki, biskup II 260.

Spolno, m. 219.

Siedmiogród II 182.

— ob. ze ciborzyc Scibor, wo-
jewoda S.

Siena, synod w ... 401; II 169,

281.

Sieradz 133.

— zjazdy w ... II 175.

Sierotki, zacini II 228, 230, 266,

280, 283, 284, 353.

Sierpiejsk, m. 196.

Siestrzeniec Mikoaj, pose hu-
sycki II 215.

Siewierszczyzna 15, 41, 43, 69,

116, 193, 207, 403.

Sigfried von Spanheim, landraistrz

Infl. II 18.

Sinten, arcyb. Rygi ob. Jan Sinten.

ze Skalmierz Stanisaw II 234,

276.

Skaa, zamek 117.

ze Skarbimierza Stanisaw ob.

Skalmierza St.

Skirgieo 33-36, 39-45, 48, 50-
52, 54—56, 67, 69, 72, 75—77,
86, 89-93, 96-105, 116, 118,

123, 194, 339.

Skirstymonie, traktat Swidrygie-
ly w ... II 258, 263.

ze Skrzynna Mszczug II 310, 398.

Skierzna, m. 133.

Skwirzyn, m. II 297.

Sawonia II 12.

lsk 235. 253; II 59, 79, 98, 102,

'l03, 162, 182, 184, 221, 262,

264, 340, 383.
— ksita II 7, 9, 39, 78, 98, 102,

103.'

Supca 312; II 2, 3.

— ksita 133, 326; II 113, 348.
— ob. Bogusaw ks.

Smerhn, wierzyciel królowej II

337
Smolesk, m. 19, 20, 68, 69, 118—

120, 123, 191—193, 271, 272,

395; II 204, 250, 263.

— wadyka 374.
— wojska 250.
— ob. Jerzy ks.. Iwan ks.

niatyn, m. 384; II 297.

Sokolec z . . . 272.

Soldau, m. 219.
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Solec, zjazd w ... II 60.

Soleczniki, w. 168.

Sonka ob. Zofia królowa.
Sorbonna, uniwersytet 21, 361,

II 355.

Sowij, boek lit. 26.

Sowiniec w .. II 222.

Spanheim ob. Sigfried v. Span-
heim, iandmistrz.

Spira, biskup II 130.

Spi 283, 285, 286, 292; II 28,42,
372.

Splitem, zamek 54.

Spytek ob. z Melsztyna.
rem, m. II 297.

roda, m. II 297, 352.

Sromowice, zjazdy 277; II 106, 381.

St. Denis, rozejm II 14.

Stangenberg Hanusz ob. Stem-
berg.

Stanisaw ob. z Bolemina, Cioek,
Pawowski, ze Skalmierza.

Stara Wie (Spiska) 134. 277; II

106.

Starodub, ksistwo 36, 197, 395.

Starogród, m. 141,

Staubing, m. II 234.

Stawiszyn, m. II 297.

Stefan,proboszcz chanadyeski 70.

Stefan, wojewoda Modawii 134,

238, 265; II 307.

Stefan, despota Serbii 287.

Stefan, syn bana de Ylakko II 231.

Stemberg, Stembarski, Stangen-
berg Hanusz, tumacz królew-
ski II 396, 397,

Sternberg Ale II 66.

Stibitz Mikoaj, pose króla Zy-
gmunta II 162.

Stoki, w. 132.

Stosch Ulryk, pose Marcina V
II 23.

Stoek z ... 102.

Strawa, rz. 30.

ze Stranic Biedrzych, wódz Ta-
borytów II 262, 276.

Strzelce, ksi Bernard ze ... II

113.

ze Strzelec Klemens Wtróbka
II 398.

Sudawia, kraj Jadzwigów 4, 239,

261 ; II 14, 24, 42, 85.

Sudemunt, magnat lit. 94, 105.

Sulec. m. II 7.

Sulima Piotr 3H6.

Sunigai, starosta kowieski 150,

205, 208, 209, 211, 213.

Sura, m. 55.

Surjat, bojar 102.

Suzdai, biskupstwo w ... 374.

w. Krzy, klasztor Benedykty-
nów II 351.

wiatosaw Smoleski ks. 18, 68,

69, 93.

widrygielo Bolesaw ks. 35, 4.5,

72, 102, 103, 108. 109, 114, 116,

118, 123, 166-171, 192, 198,

198, 200-202, 207, 222, 223,

227, 337, 403-406; II 19, 53,

233, 2.S8, 242, 252, 258, 260—
265, 269, 271—275, 279, 332,

362, 367, 386.

widnica, m. 240.

wi, m. 221, 256; II 226.
— komtur II 22.

wita, rz. 86, 90; II 151.

— bitwa nad ... II 272.

witybor, pomorski ks. 88, 132,

133.

— szczeciski ks. 139, 141, 231,

232, 260.

z Sydow Janek enek, pose Zy-
gmunta króla II 44.

Szafracy, stronnictwo 71 ; II 74,

156, 175, 219, 222.

Szafraniec Piotr
,

podkomorzy
krak. 71; II 47, 174, 218, .S96.

Szafraniec Jan, kanclerz II 154,

174.

— ob. Jan Szafraniec, biskup wo-
cawski.

Szajnocha Karol, historyk 338, 343.

Szamotuy, zjazd komisarzy w ...

II 158."

z Szamotu Dobrogost II 151, 229,

384.
— Wincenty II 205, 310.

Szawdyszki (Dawidyszki), traktat

w ... 37.

Szczecin, m. 232.

— ksita 133, 243; II 48, 116,
131.'

— ob. Barnim ks., Kazimierz ks.,

Otto ks., Warcisaw ks.

z Szczekocina Dobek II 394, 396.

— Piotr II 394.

Szczekociski Jan, kasztel, lubel-

ski 242.
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Szczukowski II 811.

Szeszuwa, rz. 173.

Szlezwig 152, 154;.

Sztokholm 3, 152.

Sztum, m. 263.

Szwabia 253.

Szwecya 140; II 347.
— królowie 4.

— ob. Waldemar Atterdag.
Szymon, ks. Stepania 79.

Szymon, kandydat na metrop.
halick 377.

Szymon ob. Lingwen, Rozgony,
Theramo.

Tabor, g. U 49.

Taboryci II 50, 68, 71, 82, 168,

221, 243, 284, 301, 853.

Tachów, kieska wojsk niemiec-
kich pod ... U 181.

Tagorys, samozwaczy patryar-

cha carogr. 376.

Telewali, boek lit. 26.

Tamowiszki. m. 804.

Tannenberg 248, 249, 251, 252.

Taplewo 41, 52.

z Tarnowa Jan, wojew. krak. II

47, 48, 78, 226, 382, 399.

z Tarnowa Spytko II 175.

Tatarzy 9, 77, 93, 114, 119, 120,

122, 135, 145, 147, 191, 209,

215, 237, 244-246, 264, 279,

295, 320, 334, 385. 345, 355,

373, 874, 395, 396, 402; II 6,

16, 187, 202, 258, 260-262,
265, 274, 279.

Tatarzy, poselstwa 272; II 113.

Tatarzy ob. Betsabua, Jeremfer-
dei, Soltan.

Tauroginie, m. II 264.

Tawa nad Dnieprem 119, 122.

Tczewo, m. 256; U 266.

z Tenczyna Jako, wojew. krak.

151.

Teczyscy 71.

Teodor ob. Fedor Korjatowicz,
Fedor Wesna.

Teodoryk z Dammerau, biskup
Dorpatu 47, 108, 140-144, 392.

Teodoryk Rossler, biskup Dorpa-
tu II 193, 194, 197, 360.

Teodoryk, arcyb. Kolonii II 209.

Teodoryk z Konstantynopola, po-

se na sobór konstanc. 357,

389, 390.

Teodozy, wadyka polocki 200,
382-384.

V. Tettingen Werner, marszaek
Zakonu n. 103, 104, 237.

Teramo Szymon, legista 365.

Tiergart, kuroski biskup, pro-
kurator Zakonu II 196.

Timur, wnuk Tamerlana 118.

Tochtamysz, car Zotej Ordy 44,

115, 118, 119.
— synowie 202.

Tomasz Ludanyi, biskup jagryj-
ski 234, 242.

Tomasz ob. Diako z Wgleszyna.
Topolczany 275.

Toru 31, 87, 88, 131, 162, 177,

219, 244, 256, 259, 266, 267,

270, 272, 274, 819; II 8, 27,

46, 157.
— gociniec 98.

— komtur 181, 216; II 22.

— pokój 289, 306, 338; II 18,

25, 40.

— zjazd II 27.

Towwi-Konrad, ks. 51, 89, 99,

141.

Trba, arcybiskup gniezn. ob. Mi-
koaj Trba.

Trbowla, m. II 297, 354.

Trewir, ob. Karol z T., mistrz Z.

n., Otto, biskup T.

Troki, m. 17, 31, 33, 34, 42-44,
50, 52, 54, 55, 99, 119, 165, 168,

283, 301, 303; II 248.
— klasztor w ... II 245, 360.
— ziemia trocka 32, 75, 122, 124.

Trubeczewsk, m. 33, 36.

Trumpe, bojar lit. 214.

Tryest, m. 297.

Tuchola, m. 263. 265.
— komtur 219; II 26.

Tuczno m. 128.

Tulisze, kapani lit. 25.

z Tuliszkowa Janusz 349, 365,

367; II 39, 47, 310.

Turcya, Turcy 79, 135, 236, 285,

287, 288, 296, 832, 357, 379,

381, 384, 400, 401, 405; II 34,

36, 42, 120, 182, 214, 261.
— poselstwo 272.

Turcya ob. Bajazyt, Murad.
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Turów, wadyka 374;.

— ob. Antoni wadyka, Eutymi
wadyka.

Turyngia 253.

Turza góra II 385.

Tusemer Henryk, ob. Henryk T.,

mistrz Z.

Twartko, boniacki król 287.

Twer, m. 19, 20, 115; II 258.
— biskupstwo 374.
— ob. Borys ks., Julianna ks.,

Iwan Wszewolodowicz ks.

Tyla, zamek 207.

Tyrnow, m. II 123.

Tyzenhauzen Engelbert, pose do
króla II 198.

V. Uchtenhagen, rycerze 89.

Uciany, m. II 264.

Ugra, rz. 13. 202.

Ukermark II 115, 116, 129.

Ulryk V. Jungigen, w. mistrz Z.

n. 104, 182-184, 199, 204, 205,

207—212, 215, 218-220, 223,

229, 232, 237-239, 244-246,
248, 251, 254.

Ulryk, meklenburski ks. 141.

Ulryk ob. Ost.

Uniczow, m. II 82, 83.

Upita, m. 309.

Urban VI 34, 47, 82-84, 88.

Usbek, car Tatarów 8.

Utrakwici II 168, 243, 283.

— ob. Praanie.

Wacaw, król czeski i rzymski
34, 35, 66, 78, 91, 112, 128-
131, 135-137, 139-141, 143,

145, 146, 151, 157, 220, 221,

225, 234, 285, 238, 239, 270,

278, 282, 319, 325, 334, 353;
II 15, 34, 63, 65.

Wacaw, ks. Mazowsza U 140.

Wacaw, bisk. wrocawski 235.

V. Walde Eckard 90, 91.

Waldemar IV Atterdag, król
Szwecyi 153.

Waldemar mgbia brandenburski
179.

z Waldsteinu Hinek al. z Kol-
sztyna II 68, 70, 71, 81.

W^allenrod Konrad, arcykomtur
45, 56.

Wallenrod ob. Konrad Wallen-
rod, w. mistrz Z.

Walk, zjazd II 196, 201.

Warcisaw, szczeciski ks. 82, 127,
128, 132.

Warcisaw, ob. z Gotardowa.
Waradyn Wielki, m. H 36.

Warmia, biskup 51, 106, 256, 301,
311, 322.

— ob. Jan, biskup w.
Warnsdorf Franciszek, pose kró-

la Zygmunta II 162.

Warszawa, m. 309 ; II 139.

Warta, m. 282.
— statut w. II 287, 293.

z Wartenberga enko II 66.

Wasilo Andrzej, ob. Andrzej W.,.
biskup wil.

Wasyl Dmitriewicz, w. ks. mosk.
93, 114, 115, 119, 120, 192, 193,

196, 198—205, 387, 392, 394.
Wasyl Wasylewicz, w. ks. mosk.

II 187, 204, 202, 214.

Wasyl, ks. Piska 79.

Wasyli ob. Borejkowicz.
Waydutte ks. ob. Borys.
z Wgleszyna Tomko, starosta

wielkopolski 185, 219.

z Wsosza Maciej II 27.

Wtróbka Klemens II 47.

Wechra, rz. 69.

Wedel ob. z Reetz Wedel.
Wedlowie, ród w Marchii U 116.

Weinsberg Konrad, pose króla
Zygmunta II 52.

Weisskirchen, m. 131.

V. Weizau Ludolf, ob. Ludolf
Weizau, w. mistrz Z.

Welawa (Wehlau), m. 41.

Wencz, ob. Dunin.
Wend, ob. Eulenburg.
Wenecya, rzpta 280, 287, 296, 297,

828-331 ; II 36, 42, 347, 371.

Wennemar Brugenoye, landmistrz
infl. 97.

Vergerio Pitro Paolo, humanista
370.

Wesel, zjazd elektorski II 122.

Wesna Fedor, bojar lit. 102, 103^
114.

Wesprymski biskup 62.

Westeras, biskup z ... 197.

— ob. Olaus, biskup.
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Westfalia 253.

Wgry, passim.
— najazd husytów II 231, 234.
— panowie 276, 286-288.
Wiazma 123, 193, 196, 199.
— ksita 16.

— ob. Iwan Swiatosawicz ks.

z Widawy Piotr II 398, 399.
Widuk/y, w. 95, 204, 351.

Wieliczka, m. II 336.

Wielika, rz. 13.

Wielkie uki 196.

Wiede 240; U 130, 131, 229, 233. .

— droga handlowa II 235.

Wielkopolanie 62, 129, 134; II 241.

Wielkopolska 73, 130, 133, 156, 177,
178. 181, 315; II 31, 261, 269,
293, 328.

Wielona 290, 301—306, 312, 316,
324; II 16, 17,52.

— zjazd w ... II 19, 22—24, 26,

38, 147, 148, 153, 154.

Wielu, m. 137; II 297.
— edykt II 132, 173.
— synod II 88, 323.
— ziemia 127, 128.

Wiennr Neustadt 333.

Yierraden, oblenie w . . . II 131.

Wigand, kronikarz Zakonu n. 43.

Wigand, ob. Baldersheim.
Wigunt ks. Aleksander Kiernow-

ski 33, 45, 72, 98, 100, 128, 129.

Wilhelm ks. Austryi 58, 70, 72,

83, 84, 86.

Wilhelm, ks. Bawaryi II 35*

Wilhelm, ks. Geldryi 90, 91.

Wilhelm, ks. Hollandyi 29.

Wilhelm Frimersheim, landmistrz
inflancki 45.

Wilhelm, ks. Minii II 120.

Wilhelm, ob. Helfenstein.

Wilia, rz. 14, 53, 56, 67, 74, 89, 99.

Wilkiszki 54.

Willekin, landmistrz Inflant 6.

Wilno, m. 13, 17, 21, 30, 32—34,
58, 67, 69, 74, 80, 83, 86, 94,

97—100, 105, 129, 168, 169,

171, 211, 271, 309,385, 395; II

137, 200, 205, 238, 248, 263.
— biskup 142, 357.

— klasztory 196; II 245.

— koció W. Anny II 360.

— ziemia 32, 35, 40, 41, 45, 52,

122, 124.

Wilno, zjazd ksit II 385, 398.
Wincenty ob. z Granowa, z Sza-

motu.
Windawa, m. 201.

Winryk z Kniprode, mistrz Z. n.

29, 31.

Wirlandya II 256.

Wisby, m. na Gotlandyi 3, 152.
Wilica 116.
— statut II 293.

Wisa, rz. 4, 7, 31, 133, 195, 244,
255, 315; II 3, 6, 28.

Wiso Czambor ob. Czambor.
Wismar, m. 141.

z Wissenburga Hincza II 310.

Witalisowie, piraci morscy 115,
141.

Witebsk, m. 17, 32, 40, 41, 68, 69,

102, 123; II 250, 263.

Witenes 7.

Witków, klska Zygmunta pod...

II 50, 68, 119.

Witold Aleksander, passim.
Wizna mazowiecka 142; II 135.

Wad, bessarabski hospodar 135,

233.

Wadysaw okietek 2, 512.

Wadysaw, mazowiecki ks. II 140.

Wadysaw, neapolit. król 234,

296, 297, 300, 334.

Wadysaw Opolczyk, ks. 23, 60,

61, 70-72, 74, 78, 87, 99, 111,

127-131, 134, 137, 138, 142,

156—160, 176, 186, 189; II 62,
357.

Wadysaw ob. de Kaza Kakas,
kasztelan z PotokaOporowski.

Wochy 281,288, 330,377; II 234.

Wocawek 128.

— biskupstwo II 3.

— synod II 88.

— ob. Jan Kropido, biskup, Jan
Pella, biskup, Jan Szafraniec,

biskup.
Wodek, czenik krak. II 337.

Wodko, starosta lubelski 71.

— wojewoda gniewkowski II 337,

Wodzimierz m. 9.,

— ksistwo, ziemia, 8 9.

— wadyka 374, 377, 380.

Wodzimierz nad Klazm 209.

— biskupstwo 374.

Wodzimierz Olgerdowic, ks. Ki-

jowa, Kopyla 116, 150, 375,388.
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WJodzimierzowic PaweJ, ob. Pa-
we Wodkowic.

Wostowski, husyta polski II 222.

Wojciech Jastrzbiec, biskup po-
zna., krak. 120, 277; II 44, 46,

48, 69, 278.

Wolborz 220, 244; II 70, 72.

Wolf ob. Zolnhart.
Wolfram Piotr 358.

Wolgast, m. 232; II 116.

Wolkin, landmistrz Inflant 6.

Wolmar m. II 257, 271.

Woczko, celnik lwowski II 338.

Woga, rz. 13.

Wokowysk, m. 55, 71; II 287.

Wooka, m. 200.

Wooszczyzna 120,373, 395-397,
II 260, 279, 364, 371.

— metropolita 880.

Woy 8, 9, 13. 15, 33, 79, 92—
95, 123; II 212, 259, 262, 304,

335, 364. 404.

Worany nad Mereczem II 72, 77, 81.

Worja, rz. 18.

Worone, m 196.

Woroniec, oblenie II 203.

Worotysk 199.

— ksita II 204.

Worskla rz., klska Witolda 121,

124, 125, 147, 151, 159, 161, 163,

245; II 351, 366.

Wratysaw Pomorski, ojciec kró-
la Eryka 141, 153.

Yrebach Jan, teolog 363.

z Wrocimowic Marcin, chory
krak. 329

Wrocaw, m." 146; II 117, 200, 235,

289. 240.
— biskup 301, 311.
— gociniec 98.

— wyrok II 30, 31, 37-41, 49,

53-55, 65-69, 77, 83, 90-93,
97. 105, 146.

Wrocaw, ob. Konrad biskup, Wa-
caw, biskup.

Wrocawianie II 78.

Wronki 133.

z Wrzeszczowa Halesz, pose cze-
ski II 71.

Wschowa, m, II 297.

Vulehavere, kanonik z Rygi II

255, 256.

Wiirzburg, biskup z ... II 125,
130.

Wysokienice, w. 244.

Wysz, biskup krak., ob. Piotr
Wysz.

Wyszehrad, klska Zygmunta pod
II 63, 71.

Wyszek ob. Raczyski W.

Zaborowski Jakób II 234.

Zagrzeb, m. 286, 292.

Zakroczym, m. II 6.

Zalantnok, m. 234.

Zanachio Quirino, wenec. pose
328.

Zasaw, m. 33, 272.

Zatec (Saatz), ra. II 123.

Zawisza Czarny 278, 365, 367; II

39, 79, 310.

Zawkrze 267, 312; 11 29, 135.

Zawolscy Tatarzy, ob. Edyga car.

ze Zbszyna Abraham II 269.

Zbigniew, ob, z Brzezia Olenicki.
Zdi, zwizek Utrakwistów II 168.

ega, ksita II 113.
— ob. Jan ks.

empata, boek lit. 26.

Zeno Antoni, legat pap. II 58

—

60, 90-93.
Zeledyn car, syn Tochtamysza

272, 295, 387, 395, 402.

Ziemowit, mazow. ks. 57, 58, 60,

62, 72, 80, 83, 87, 92, 127—130,
166-167, 219, 221, 262, 267,

333; II 6, 135-142.
Ziemowit Mazowiecki Modszy 262;

II 139.

Zinczius, ofiarnik lit. 26.

Zotorya, 90, 98, 129, 173, 219 ; II 40.

mud, passim.
— biskupstwo 357-360, 406.
— bunt na ... II 360.

— sotys 201-208, 215.

mudzini na soborze 357, 394,

395, 899.

Znaim, m. II 286.

Zofia, ks. moskiewska, córka Wi-
toda 93, 96, 114, 120, 303, 305,

341, 383; II 204.

Zofia ks, Supcy, wdowa po Bo-
gusawie II 46.

Zofia, Sonka, Olszaska ks., kró-

lowa n 63, 79, 124, 128, 129,

297, 394, 395, 402.

Zolner Konrad, ob. Konrad Z.,

w. mistrz Z.
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Zolnhard Wolf, komtur gdaski
91, 146.

Zoir Fryderyk hr., komtur Ra-
gnety 197.

Zwinogród 272.

Zygmunt Kiejstutowie, w. ks. lit.

53, 114, 124, 146, 148, 150, 197,

284; II 262-264, 272, 302.

Zygmunt Korybutowic, ob. Ko-
rybut Zygmunt.

Zygmunt, król wg., rzymski, pas-

, sim.

Zyka Jan, wódz husytów II 37,

49-51, 64, 71, 76, 81, 82, 119,

123.
^
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